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Prijs Alternatieven voor Dierproeven
Zoals  elk  jaar  werd  ook  in  2012  tijdens  de  Biotechnische  Dagen  de  Prijs  Alternatieven  voor  
Dierproeven  uitgereikt.  Deze  prijs  werd  ingesteld  door  de  minister  van  VWS  en  wordt  jaarlijks  
uitgereikt  aan  een  biotechnicus,  analist  of  proefdierverzorger  die  zich  heeft  ingezet  voor  de  
9¶V:LMKHEEHQHHQYRRUVWHOLQJHGLHQGYRRUHHQYHU¿MQLQJYDQHHQEHVWDDQGHWHFKQLHNGLH
zorgt  voor  een  hoger  slagingspercentage  van  tracerinjecties  bij  de  muis  en  daardoor  voor  een  
vermindering  van  het  aantal  proefdieren.  De  commissie  vond  de  techniek  veelbelovend  waar-
door  wij  de  prijs  in  ontvangst  mochten  nemen.

Samenvatting
%LMJHEUXLNYDQLPDJLQJPEY3RVLWURQ(PLVVLH7RPRJUD¿H 3(7 LVKHWQRRG]DNHOLMNHHQ
lage  dosis  van  een  licht  radioactieve  stof  toe  te  dienen,  de  PET  tracer.  De  injectie  van  de  tracer  
gebeurt  via  een  vene.
PET  scanning  is  zeer  gevoelig  voor  beweging  en  daarom  moet  beweging  in  het  gebied  waar  het  
GLHUOLJWKHW)LHOGRI9LHZ )29 YRRUNRPHQZRUGHQ(U]DOGXVDOWLMGµRSDIVWDQG¶JHwQMHF-
teerd  moeten  worden  d.m.v.  een  extra  lange  toedieningscanule.  
Er  zijn  verschillende  methoden  om  in  een  vene  te  injecteren.  De  verschillende  methoden  heb-
ben  allemaal  hun  voor-  en  nadelen.  De  retro-orbitale  injectie  met  een  verlengcanule  is  nog  geen  
bekende  methode.  Deze  methode  is  betrouwbaar  en  gemakkelijk  en  daarom  een  uitstekend  
alternatief  voor  de  huidige  injectietechnieken.  

Inleiding
Binnen  de  afdeling  Radiologie  en  Nucleaire  Geneeskunde  van  het  VUmc  wordt  veel  onderzoek  
JHGDDQRSKHWJHELHGYDQNDQNHUHQKHWPRQLWRUHQYDQGHUHVSRQVRS QLHXZH JHQHHVPLG-
GHOHQ0HWGHJHEUXLNHOLMNHLPDJLQJWHFKQLHNHQ]RDOVHFKRJUD¿H&7HQ05,NXQQHQYROXPH-
YHUDQGHULQJHQYDQGHWXPRU HQ QDEHKDQGHOLQJHQPHWPHGLFLMQHQDQDWRPLVFKJRHGZRUGHQ
vastgesteld.  Het  nadeel  van  de  conventionele  technieken  is  dat  deze  volumeveranderingen  
pas  na  geruime  tijd  zichtbaar  worden  en  daarnaast  weerspiegelt  een  volumeverandering  niet  
automatisch  een  goede  respons.  Voor  dit  doel  is  PET  een  veel  betere  imagingmethode  omdat  
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het  een  functionele  imaging  techniek  is  die  metabole  processen  van  de  tumorcellen  in  beeld  kan  
EUHQJHQ2PGDWPHWDEROHYHUDQGHULQJHQHHUGHUSODDWVYLQGHQGDQYROXPHYHUDQGHULQJHQNDQDO
eerder  de  werkzaamheid  van  een  geneesmiddel  worden  bepaald.
Voor  het  onderzoek  naar  de  waarde  van  PET  bij  response  monitoring  is  preklinisch  onderzoek  
met  proefdieren  noodzakelijk.  Dit  gebeurt  op  onze  afdeling  vooral  met  muizen  en  ratten  en  een  
SUHNOLQLVFKH3(7VFDQQHUJHQDDPGGHµ+LJK5HVROXWLRQ5HVHDUFK7RPRJUDSK¶ +557 ZDDULQ
maximaal  6  muizen  of  2  ratten  tegelijk  kunnen  worden  gescand.

Afbeelding 1. HRRT op de linker afbeelding en de rechter afbeelding laat het ‘muizenhotel’ zien met de 2 perspex
platen waarop de muizen liggen (maximaal 6 muizen tegelijk).

Voor  het  toedienen  van  de  PET  tracer  is  een  injectie  via  een  vene  nodig.  
2PGHEHHOGNZDOLWHLWWHZDDUERUJHQPRHWEHZHJLQJLQKHW)29WRWHHQ
PLQLPXPEHSHUNWZRUGHQ'DDURP]XOMHYDQEXLWHQKHW)29PRHWHQLQ-
MHFWHUHQ,QMHFWLHNDQSODDWVYLQGHQYLDGHVWDDUWYHQHRIvena  jugularis  door  
middel  van  een  verlengcanule.  
Door  uitwisseling  van  ervaringen  met  andere  biotechnici  uit  meerdere  
instituten  in  binnen-  en  buitenland  en  met  name  degenen  die  PET  studies  
doen,  is  gebleken  dat  staartvene-injecties  in  15  -25  %  tot  een  foutieve  
LQMHFWLHOHLGW ]LHDIE 9DDNZRUGWGLWQLHWYHUPHOGRPGDWMXLVWELMPL-
FUR3(7VFDQQHUVGHVWDDUWEXLWHQKHW)29YDOWHQGXVQLHWRSKHWXLWHLQ-
delijke  plaatje  te  zien  zal  zijn.  Juiste  of  foutieve  injecties  worden  dan  niet  
opgemerkt.
2PGDWKHWFDQXOHUHQYDQGHvena  jugularis  meer  tijd  kost  en  microchi-
rurgische  ervaring  vereist,  zijn  we  op  zoek  gegaan  naar  een  alternatief.  
Belangrijk  hierbij  is  dat  de  verdeling  van  de  radioactieve  PET  tracer  in  het  
GLHURYHUHHQNRPWPHWHHQFRUUHFWHLQMHFWLH'HUHWURRUELWDOH 52 LQMHF-
tie  zou  hier  een  goed  alternatief  voor  kunnen  zijn.  Uit  eerder  onderzoek  is  
JHEOHNHQGDWGHGLUHFWH52LQMHFWLHEHWURXZEDDUVQHOHQ]HHUJHVFKLNWLV
YRRUVXUYLYDOVWXGLHV  2PGDWGLUHFWH52LQMHFWLHQLHWPRJHOLMNLVLQGH
VFDQQHU ZDQWGHPXLVOLJWLQKHW)29HQGHVFDQRSQDPHVWDUWYODNYyyU
LQMHFWLHYDQGH3(7WUDFHU KHEEHQZLMKLHUYRRUHHQRSORVVLQJRQWZLNNHOG
Afbeelding 2. Coronale doorsnede van een muis waarbij de tracer geïnjecteerd is via de staartvene. Dit is een voorbeeld van een injectie waarbij de tracer gedeeltelijk subcutaan bleek te zijn geïnjecteerd en dit werd niet gevoeld
tijdens de injectie.
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Materiaal en methoden
(U]LMQVXUSOXVPXL]HQJHEUXLNWYDQ+DUODQ JHZLFKWJ 1DHHQZHHNDFFOLPDWLVDWLH
ZHUGHQGHGLHUHQRYHUGULHJURHSHQYHUGHHOGWHZHWHQVWDDUWYHQHvena  jugularisHQ52
canule-  groep.  
%LMDOOHPXL]HQZHUGLQKDODWLHDQHVWKHVLHJHEUXLNW LQGXFWLHLVRÀXUDDQHQ/22  /  muis;;  
RQGHUKRXGVDQHVWKHVLHLVRÀXUDDQHQ/22PXLV 
Staartvene  groep.  De  dieren  werden,  na  inductie-anesthesie,  naar  de  tafel  voor  de  HRRT  
JHEUDFKWHQGPYHHQZDUPWHODPSYHUZDUPGRPKHWYDDWEHGH[WUDWHYHUZLMGHQ,QMHFWLHYDQ
GHVWDDUWYHQHYRQGSODDWVPEYHHQ*LYFDWKHWHU 1HRÀRQSHULIHHU7HUXPR(XURSH 
JHYXOGPHWI\VLRORJLVFK]RXWPHW,(KHSDULQHPO )=+ 1DMXLVWHSODDWVLQJYDQGHFDWKHWHU
LQGHVWDDUWYHQHZHUGGHFDWKHWHUJH¿[HHUGPHWWDSHHQGHPXLVRSGHSHUVSH[SODDWGLHODWHUKHW
PXL]HQKRWHOZHUGLQJHVFKRYHQ DIEUHFKWV ,QGH]HSODDW]LWHHQJHwQWHJUHHUGHZDUPWHSODDW
GLHLQJHVWHOGVWDDWRS&'HGLHUHQZHUGHQGHJHKHOHSHULRGHRQGHULQKDODWLHDQHVWKHVLH
JHKRXGHQ'HWRWDOHGXXUYDQGH]HSURFHGXUHEHGUDDJWPLQPLQPXLV
Vena  jugularis  groep.  De  dieren  werden  geschoren  in  de  halsstreek  en  gedesinfecteerd  met  70  
%  ethanol.  De  temperatuur  tijdens  de  operatie  werd  gereguleerd  m.b.v.  een  warmtematje  en  
JHFRQWUROHHUGPHWHHQHOHFWURQLVFKHWHPSHUDWXXUSUREH )D9RV$PVWHUGDP ,QGHKDOVVWUHHN
werd  een  incisie  gemaakt,  de  vena  jugularis  vrij  geprepareerd  en  gecanuleerd  met  een  2  French  
VLOLFRQHFDQXOH 'LVSR0HGLFDO+DWWHP PHWHHQOHQJWHYDQFPJHYXOGPHW)=+1DFDQX-
ODWLHZHUGGHKXLGJHVORWHQHQZHUGHQGHGLHUHQRSGH+557SODDWJH¿[HHUGPHWWDSH'HWRWDOH
GXXUYDQGH]HSURFHGXUHEHGUDDJWPLQPLQPXLV
R.O.  groep2RNGH]HGLHUHQZHUGHQQDLQGXFWLHDQHVWKHVLHRSGH+557SODDWJHEUDFKWHQ
JHFDQXOHHUGPHWVLOLFRQHFDQXOH PDWHULDDOLGHQWLHNDDQGLHYDQGHvena  jugularisJURHS +HW
LQEUHQJHQYDQKHWQDDOGMH *YHUNRUW
tot  een  lengte  van  ca.1  cm  en  voor  
enkele  mm  in  de  canule  geschoven  [Te-
UXPR(XURSH@ YRQGSODDWVPEYHHQ
DQDWRPLVFKSLQFHW7LMGHQV¿[DWLHYDQGH
VFKHGHOZHUGGHQDDOGJHwQWURGXFHHUG
RQGHUHHQKRHNPHWGHRSHQLQJYDQ
de  naald  naar  het  oog  gericht  aan  de  
ODWHUDOH]LMGHYDQKHWRRJ LQVHUWLHFD
PPDIE 'HRRJMHVZHUGHQ
beschermd  tegen  uitdroging  met  oogzalf  
waarna  de  plaat  in  het  HRRT  hotel  werd  
JHVFKRYHQ PXLVHQFDQXOHZHUGHQ
JH¿[HHUGPHWWDSH 'HWRWDOHGXXUYDQ
Afbeelding 3. Schematisch overzicht van de retro-orbideze  procedure  bedraagt  5  min    
tale injectie in de muis met verlengcanule.
PLQPXLV
9RRUKHWVFDQH[SHULPHQWZHUGGH3(7WUDFHUÀXRULQHÀXRURGHR[\JOXFRVH )'* JHEUXLNW
KDOIZDDUGHWLMGaPLQXWHQ 'HWRWDOHVFDQGXXUEHGURHJPLQXWHQ3HUGLHUZHUG
0%TJHwQMHFWHHUG1DHHQXXUZHUGHQGHGLHUHQJHRIIHUGGPYFHUYLFDOHGLVORFDWLHHQZHUGHQ
vele  organen  uitgenomen  en  gewogen.  Daarna  werd  de  radioactiviteit  in  de  uitgenomen  weef-
sels  geteld  in  een  gammacounter.
'H3(7VFDQVZHUGHQJHDQDO\VHHUGPHWKHWLPDJHDQDO\VHSURJUDPPD$0,'( YHUVLH 
'UHJLR¶VYDQLQWHUHVVH 52,¶V ZHUGHQJHWHNHQGZDDUQD]RJHQDDPGHWLMGVDFWLYLWHLWVFXUYHV
NXQQHQZRUGHQYHUNUHJHQZDDUELMGHKRHYHHOKHLGRSJHQRPHQUDGLRDFWLYLWHLWLQGH52, %TFF 
ZHUGJHFRUULJHHUGYRRUKHWOLFKDDPVJHZLFKWYDQGHPXLVHQGHKRHYHHOKHLGJHwQMHFWHHUGHGRVLV
YDQGHWUDFHU'LWLVGDQGH]RJHQDDPGHµVWDQGDUGL]HGXSWDNHYDOXH¶ 689 
»
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Resultaten
Injecties
Staartvene  groep.  Bij  1  
van  de  6  muizen  mislukte  
het  plaatsen  van  de  staart-
YHQHFDWKHWHU QDPHHUGHUH
SRJLQJHQ %LMKHWÀXVKHQYDQ
de  catheter  werd  weerstand  
gevoeld,  dat  duidt  op  een  
onjuiste  i.v.  catheterisatie.  Dit  
dier  werd  vervangen  en  alle  
catheterisaties  werden  goed  
bevonden.  Uit  de  resultaten  
van  de  scan-analyse  en  de  ex  
vivo  biodistributiestudie  werd  
toch  bij  2  van  de  6  muizen  
een  subcutane  ophoping  in  de  
staart  gevonden,  als  gevolg  
van  een  niet  geheel  juiste  in- Afbeelding 4. Coronale doorsnede van een muis waarbij de tracer
MHFWLH2RNYRRUHHQHUYDUHQ fluorine-18-fluorodeoxyglucose (FDG) geïnjecteerd is via R.O. injectie. A, in het linker oog is bij de injectieplaats verhoogde opname
biotechnicus  is  dit  niet  altijd   van de tracer te zien (zie pijltje). B, ooginjectie zonder verhoogde
op  te  merken.  Dat  is  ook  de   opname.
reden  dat  het  slagingsper-
centage  van  de  staartvene  catheterisatie  vaak  te  hoog  wordt  ingeschat,  omdat  men  denkt  dat  de  
canule  goed  zit  en  er  geen  weerstand  wordt  gevoeld  bij  de  injectie  van  de  vloeistof.  Een  PET  
scan  uitvoeren  met  de  staart  van  het  dier  binnenKHW)29LVHHQPRRLHFRQWUROHRIGLWHFKWZHO
zo  is.
Vena  jugularis  groep.  De  jugularis  canulaties  zijn  bij  alle  muizen  zonder  complicaties  ge-
SODDWVW2RNGHWUDFHULQMHFWLHVYHUOLHSHQJRHG'LWEOHHNRRNQDVFDQDQDO\VHHQXLWGHUHVXOWD-
ten  van  de  ex  vivo  biodistributie.
R.O.  groep+HWSODDWVHQYDQGH52FDQXOHVYHUOLHSSUREOHHPORRV$QDO\VHYDQGH3(7VFDQ
OLHWELMYDQGHPXL]HQHHQOLFKWHRSKRSLQJ]LHQELMGHSODDWVYDQLQMHFWLH DIE PDDUGLW
was  zeer  weinig  en  in  tegenstelling  tot  de  staartvene  injectie  niet  aan  te  tonen  via  ex  vivo  biodis-
WULEXWLH ]LHODWHUHSDUDJUDDI 

PET scans
Na  injectie  van  de  tracer  werd  er  60  minuten  dynamisch  gescand.  Nadat  alle  ruwe  data  omgezet  
waren  zodat  een  PET  image  werd  verkregen,  kon  op  verschillende  tijdsmomenten  van  de  60  
minuten  durende  scan  de  hoeveelheid  opgenomen  radioactiviteit  zichtbaar  gemaakt  worden  in  
GHZHHIVHOV(U]LMQYHUVFKLOOHQGH52,¶VJHWHNHQGZDDULQGHKRHYHHOKHLGUDGLRDFWLYLWHLWEHSDDOG
is  en  vervolgens  werd  omgerekend  naar  SUV.
%LMGHFRUUHFWH52LQMHFWLH DIEEODXZHFXUYH LVHHQNOHLQHSLHNWH]LHQWLMGHQVKHWHHUVWH
WLMGVPRPHQW'HFXUYHODDW]LHQKRHODQJKHWGXXUWYRRUGDWGHWUDFHUDFKWHUKHWRRJ GHLQMHF-
WLHSOHN YHUGZLMQWHQLQGHFLUFXODWLHWHUHFKWNRPW8LWGH52FXUYHLVWH]LHQGDWGHWUDFHU
QDRQJHYHHUVHFRQGHQZHJLVZDDUQDHUJHHQYHUVFKLOPHHULVWH]LHQPHWGHRSQDPHLQGH
RRJ52,¶VYDQGHVWDDUWYHQHJURHSHQvena  jugularisJURHS FRQWUDODWHUDOHRRJJULM]HOLMQ 'H
URGHOLMQJHHIWGHLQMHFWLHZHHUYDQHHQµIRXWLHYH¶52LQMHFWLH'HFRQVHTXHQWLHKLHUYDQLVGDW
de  verdeling  van  de  tracer  t.o.v.  een  correcte  injectie  vertraagd  is.  Na  60  minuten  scan  is  de  
DFWLYLWHLWLQGH52,NHHUKRJHUGDQELMHHQFRUUHFWHLQMHFWLH
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Afbeelding 5. Tijd-activiteitscurven van de tracer fluorine-18fluorodeoxyglucose (FDG) in
ROI’s getrokken over het oog
in de verschillende groepen. De
correcte R.O. groep curve laat
een kleine radioactiviteitspiek
zien vlak na injectie in het oog
die snel verdwijnt (blauwe curve)
waarna de curve gelijk loopt
met die van het controle oog
(donkergrijze curve). Ter vergelijking zijn de resultaten van een
foutieve R.O. injectie weergegeven (rode curve); de radioactiviteitspiek in de ROI van dat oog
is hoog en blijft langer op de
injectie plek aanwezig.

%LMHHQFRUUHFWHVWDDUWYHQHLQMHFWLH DIE LVHHQNOHLQHSLHNWH]LHQWLMGHQVKHWHHUVWHWLMGVPR-
PHQW RUDQMHOLMQ 'HWUDFHUYHUGZLMQWVQHOHQNRPWLQGHFLUFXODWLHWHUHFKW'HURGHOLMQJHHIW
HHQIRXWLHYHVWDDUWYHQHLQMHFWLHZHHU'H]HLVQDPLQXWHQVFDQQRJELMQDNHHU]RKRRJDOV
een  correcte  injectie  in  de  staartvene.  Echter  blijft  de  opname  in  de  staart  na  een  correcte  injec-
WLHQRJNHHU]RKRRJDOVGHRSQDPHYLD52HQMXJXODULVLQMHFWLH
Afbeelding 6. Tijd-activiteitscurven van de tracer fluorine18-fluorodeoxyglucose (FDG) in
ROI’s getrokken over de staart
in de verschillende groepen.
De correcte staartvene injectie
(oranje curve) laat een piek
zien tijdens de eerste paar seconden na injectie in de staart
ten opzichte van R.O. en vena
jugularis injectie. Ter vergelijking zijn de resultaten van
een foutieve staartvene-injectie
weergegeven (rode curve); de
radioactiviteitspiek in de ROI
van de staart is hoog en blijft
langer ter plekke.

Ex vivo biodistributie
Direct  aansluitend  aan  de  PET  scan  werden  de  dieren  onder  anesthesie  geofferd  d.m.v.  cervicale  
dislocatie  en  vond  een  ex  vivoELRGLVWULEXWLHSODDWV DIE 1DWHOOLQJYDQGHUDGLRDFWLYLWHLW
in  het  bloed  en  verschillende  weefsels,  zien  we  in  het  bloed  en  de  meeste  weefsels  weinig  
verschillen  voor  de  drie  groepen.  Zelfs  voor  de  opname  in  de  hersenen  en  de  kop  zien  we  geen  
YHUKRRJGHRSQDPHDOVJHYROJYDQGH52LQMHFWLH$OOHHQYRRUGHRSQDPHLQGHVWDDUW]LHQZH
ELMHHQIRXWLHYHLQMHFWLHLQWHJHQVWHOOLQJWRWGH52HQMXJXODULVLQMHFWLHJURHSHHQKRJHUH
opname.  

PET MR; verfijning

»

Naast  onze  huidige  PET  scanner  zal  binnenkort  een  micro-PET-MR  voor  diergebruik  worden  

biotechniek        oktober  2013  -  nummer  52/5

13

52
-XJXODULV
6WDDUW
6WDDUWFRUUHFW
6WDDUWIRXWLHI

Q
Q
Q
Q
Q







Weefsel

Afbeelding 7. Fluorine-18-fluorodeoxyglucose (FDG) opname in
bloed en verschillende weefsels
ca. 60 min. na injectie van de
tracer, uitgedrukt als percentage
van de geïnjecteerde dosis per
gram (% ID/g) weefsel.

DDQJHVFKDIW'HPHWDOHQQDDOGMHVGLHELMGLWH[SHULPHQWJHEUXLNW]LMQYRRU52LQMHFWLHNXQQHQ
dan  niet  gebruikt  worden.  Wij  hebben  gezocht  naar  een  oplossing  en  de  plastic  hulsjes  van  een  
*LYFDWKHWHU 1HRÀRQSHULIHHU7HUXPR(XURSH XLWJHWHVW'HVPDOOHRQGHUNDQWNDQLQGH
)UHQFKFDQXOHJHVFKRYHQZRUGHQHQGHDQGHUHNDQWKHEEHQZHLQHHQKRHNDIJHVQHGHQ
voor  de  injectie  in  het  oog.  Dit  werkt  vergelijkbaar  en  het  geheel  blijft  goed  op  zijn  plaats  zitten.

Discussie en conclusie
'H]HVWXGLHKHHIWDDQJHWRRQGGDWKHWLQMHFWHUHQYDQHHQYORHLVWRIYLD52LQMHFWLHPEYHHQ
naaldje  met  een  verlengcanule  een  goed  alternatief  is  voor  injecties  via  de  staartvene  of  via  de  
vena  jugularis  in  een  PET  scanner.  
+HWKRJHVODJLQJVSHUFHQWDJHYDQGH52LQMHFWLH  YHUPLQGHUWKHWDDQWDOEHQRGLJGH
SURHIGLHUHQWHQRS]LFKWHYDQVWDDUWYHQHLQMHFWLHV VODJLQJVSHUFHQWDJH 9HUJHOHNHQPHW
de  operatie  die  nodig  is  voor  injecties  via  de  vena  jugularisZRUGWHHQJURWHWLMGVZLQVWJHKDDOG
FDPLQXWHQSHUGLHU YHU¿MQLQJ 
'HDQDO\VHYDQGH3(7VFDQVODDW]LHQGDWGHRSQDPHHQYHUGHOLQJYDQGHJHwQMHFWHHUGHWUDFHU
YLDGH52URXWHXLWVWHNHQGLVHQYHUJHOLMNEDDUPHWHHQFRUUHFWHLQMHFWLHYLDGHVWDDUWYHQHHQ
vena  jugularis=HOIVHHQPLQGHUJRHGH52LQMHFWLHJHHIWQRJXLWVWHNHQGHUHVXOWDWHQ
,QGLHQELMLQMHFWLHVYLDGHVWDDUWYHQHGHWUDFHUVRPVJHGHHOWHOLMNVXEFXWDDQWHUHFKWNRPW YDDN
]RQGHUGDWGLWJHPHUNWZRUGW LVGHRSQDPHHQYHUGHOLQJYDQGHWUDFHURYHUGHWLMGQLHWFRUUHFW
Na  analyse  blijkt  dat  er  ca.  7  keer  zoveel  opname  was  in  de  staart,  dan  wanneer  de  injectie  via  
52RIvena  jugularis  is  gegaan.  
'RRUGH]HUHVXOWDWHQNXQQHQZLMLQMHFWLHYDQHHQWUDFHUYLD52LQMHFWLHPHWGHGRRURQV
ontwikkelde  verlengcanule  aanraden  voor  PET  studies.  De  dieren  vertoonden  geen  problemen  
DDQKHWRRJWHUZLMOELMGHLQMHFWLHLQGHVWDDUWYDDNZHOEHVFKDGLJLQJHQ]LFKWEDDU]LMQ2RN
canulatie  van  de  vena  jugularis  zorgt  bij  survivaldieren  voor  ongerief.
'RRUGHYHU¿MQLQJYDQGHLYLQMHFWLHWHFKQLHNZRUGWKHWDDQWDOEHQRGLJGHGLHUHQYHUPLQGHUGHU
is  minder  uitval  door  foutieve  injecties,  dieren  kunnen  gemakkelijker  meerdere  malen  worden  
gebruikt  en  de  techniek  is  eenvoudig  aan  te  leren  en  snel  uit  te  voeren.  
'H]HWHFKQLHNNDQZRUGHQWRHJHSDVWELMDOOHVWXGLHVZDDUELM KHUKDDOGH LYLQMHFWLHVJHZHQVW
]LMQ:HOUDGHQZLMDIRPGH]H52LQMHFWLHWHFKQLHNELMKHUVHQVWXGLHVWHJHEUXLNHQRPGDWHU
PRJHOLMNGLUHFWQDGHLQMHFWLHHHQOLFKWHRSKRSLQJLQKHWLQMHFWLHJHELHG QLHWLQGHKHUVHQHQ XLW
de  resultaten  naar  voren  kwam  en  dit  mogelijk  analyses  in  de  hersenen  lastiger  maakt.
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