
Vul het Aanpassingsformulier in en stuur het 
naar de IvD via info@IvD-Utrecht.nl

Op verzoek van de IvD breng je veranderingen
aan in bepaalde documenten.

Stuur de herziene documenten in via de DEC-
website (dec-utrecht.nl). Deze komen vanzelf bij 
de IvD.

Bij een verandering in een dierproef zijn er 4 mogelijkheden:
1. aanpassing die door de IvD kan worden beoordeeld en afgehandeld (bijv.: toevoegen nieuwe 

medewerker, wijzigen muizenstam)
2. aanpassing zonder gevolgen voor de aantallen dieren, voor de mate van ongerief, en voor de 

vraagstelling van het project > te beoordelen door IvD en te melden bij CCD
3. aanpassing die het aantal dieren of het ongerief doet toenemen > voor te leggen aan DEC ter 

advisering en aan CCD ter beoordeling 
4. aanpassing die de vraagstelling verandert > geheel nieuwe vergunningaanvraag nodig via DEC + CCD

Bij type 1 of 2: de IvD stuurt je een reactie of 
een goedkeuring van de aanpassing. De IvD 
stuurt hiervan indien nodig een melding naar 
de CCD. Einde procedure

Pas indien nodig de stukken aan, en stuur ze in 
via de DEC-website (dec-utrecht.nl).

Bij type 3 of 4: de IvD neemt contact met de 
VO op om de aanpassing ter goedkeuring 
voor te leggen aan de CCD of te werken aan 
een nieuwe vergunningaanvraag. 

De CCD neemt een besluit en maakt dit 
kenbaar aan alle betrokkenen. 

Bij een akkoord van de IvD stuurt deze de 
documenten naar de CCD, die advies vraagt 
aan de DEC. Zowel de CCD als de DEC 
kunnen vragen stellen aan jou. De IvD 
betaalt de leges vooraf en factureert die bij 
jouw onderzoeksgroep.

De IvD neemt het verzoek in behandeling, 
controleert de informatie, en reageert 
binnen 5 werkdagen.

Route indienen aanpassing

Verantwoordelijk Onderzoeker (VO) / 
uitvoerende (VU)

Behandeling

Je krijgt tegelijk met de IvD bericht van het 
advies van de DEC aan de CCD.

Bij een negatief advies neem je zelf contact op 
met de IvD om samen de negatief beoordeelde 
wijziging te analyseren en conclusies te trekken.
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Bij een positief besluit voer je de wijziging uit. 
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