Codes of Practice
worden uit
het stof gehaald
Het IvD-platform heeft in samenwerking met het Nationaal Centrum advies dierproevenbeleid (NCad) en het 3Rs-Centre ULS een uitgebreide collectie Codes of Practice (CoP’s) en
Best Practice Guides uit het proefdierkundig veld in een compact overzicht online beschikbaar gesteld.
De catalogus bevat zowel de oude Nederlandse CoP’s, de nieuwe CoP’s van het NCad als internationaal gepropageerde best practices. De catalogus is te vinden op de website van het 3Rs
Centre ULS: https://www.uu.nl/organisatie/3rs-centre-uls/3Vs/Codes-of-Practice-richtlijnen-entools. Via de Website kan iedereen suggesties doen voor het toevoegen van andere bestaande
CoP’s en Best Practices aan de lijst.
Ook worden de eerste stappen gezet bij het ontwikkelen van nieuwe Codes of Practice en het
updaten van bestaande Codes of Practice. Tijdens de Biotechnische Dagen van 2017 werd
gepolst of er vanuit het proefdierkundig werkveld behoefte was aan het uitbreiden en updaten van ons bestand van Codes of Practice. Op basis van de reacties is een lijst van meer dan
twintig onderwerpen samengesteld. De Commissie IvD Platform heeft hieruit de vijf meest
populaire onderwerpen geselecteerd (zie kader), en aan haar leden gevraagd deze te prioriteren in volgorde van belangrijkheid. De door de leden als twee belangrijkste aangewezen CoP’s
zullen door een nog samen te stellen werkgroep van het IvD Platform opgepakt worden voor
ontwikkeling. Dit zijn Humane Eindpunten en Pre- en postoperatieve zorg. Ook kwam er naar
voren dat er behoefte was aan het updaten van een aantal oude CoP’s.
De bedoeling van de CoP’s is een algemene richtlijn te geven die per instelling/instituut desgewenst doorvertaald kunnen worden naar interne Standard Operating Procedures (SOP’s)
en/of WerkInstructies (WI’s). De werkgroep zal met het werk aan de eerste twee CoP’s ervaring
opdoen met het benaderen van mensen met relevante kennis en ervaring opdoen met het
‘maak’-proces en de implementatie. Deze ervaring zal te zijner tijd gebruikt worden als basis
voor een discussie hoe we in de toekomst zullen omgaan met het schrijven van nieuwe CoP’s
en het updaten van bestaande CoP’s.
Heb je interesse om bij te dragen met je inhoudelijke kennis? Stuur een mail, voorzien van een
kort CV waaruit je expertise blijkt, naar ivd-platform@biotechnischevereniging.nl
De vijf Codes of Practice waar vanuit het veld de meeste behoefte aan is
• Afnametechnieken (bloed, urine, etc.)
• Euthanasie bij kleine en grote dieren
• Huisvesting en verzorging proefdieren (mogelijk incl. richtlijnen max leeftijd)
• Humane Eindpunten
• Pre- en postoperatieve zorg (kleine en grote dieren)
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