Huisvesten van ratten in volièrekooien
Waar met proefdieren wordt gewerkt, speelt verfijning een belangrijke rol. Daarbij draait het
niet alleen om het verfijnen van procedures en handelingen; ook het verfijnen van de huisvesting van proefdieren is een belangrijk proces dat kan bijdragen aan het welzijn van proefdieren.
Bij de onderwijsratten van de Faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) zijn we sinds
een aantal maanden overgestapt op huisvesting van de dieren in volières. In dit stuk deel ik
graag enkele van onze ervaringen.
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Volièrehuisvesting – invloed op de dieren en praktische gevolgen
In de oude situatie werden onze onderwijsratten (mannelijke en vrouwelijke Wistar-ratten
Crl:WI(WU) en vrouwelijke Brown Norway-ratten BN/Crl) gehuisvest in een ‘standaard’ Makrolon type IV-kooi. Mede dankzij een enthousiast team van dierverzorgers zitten de dieren nu in
ruime volières met verschillende platforms en zowel staande als hangende verrijking (Afb. 1).
Hoewel er zeker nog het een en ander kan worden verbeterd – we zijn met name aan het bekijken wat in onze situatie het optimale aantal dieren per kooi is – zijn onze ervaringen met dit
type huisvesting tot nu toe overwegend positief. Het is geweldig om de dieren te observeren
in de volières, omdat ze - mits ze niet liggen te slapen in hun hangmatten - altijd met van alles
bezig zijn: ze klimmen, rennen, springen, bouwen nesten en zijn druk bezig met het onderzoeken van hun kooiverrijking (zoals bijvoorbeeld oude tissuedozen gevuld met stro en tissues,
soms met wat voerpellets ertussen verstopt als foerageerverrijking).
Het is niet verwonderlijk dat de dieren deze gedragingen laten zien, het is al jaren bekend
dat laboratoriumratten, mits de omgeving hen de kans biedt, nog steeds veel gedragingen
vertonen die ook bij wilde ratten te zien zijn [1,2]. ‘Standaard’-rattenkooien belemmeren het
uitvoeren van sommige van deze gedragingen, zoals rechtop staan, het graven van gangenstelsels en klimmen. Steeds meer onderzoekers vragen zich af of zulke belemmeringen van
specifieke gedragingen een welzijnsprobleem kunnen vormen [2,3,4]. Het lijkt er in ieder geval
op dat in ‘standaardkooien’ niet alle gedragsbehoeftes vervuld kunnen worden [2] en dat dit
mogelijk kan leiden tot een negatieve affectieve toestand, ofwel een negatieve emotionele
gewaarwording [3].
Daarnaast zijn ratten in standaard-kooien minder actief, wat effect heeft op het metabolisme
van deze dieren en kan leiden tot overgewicht, een afname van spiermassa en hoe behendig
de dieren zich kunnen voortbewegen. Dit kan gevolgen hebben voor de fysieke gezondheid van
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de dieren, het kan bijvoorbeeld leiden tot een verminderd uithoudingsvermogen, een verlaagde
insuline-gevoeligheid en een algemeen verkorte levensduur [5]. Grotere kooien kunnen op deze
vlakken tot verbetering leiden.
Maar wat zijn de praktische gevolgen van onze grote kooien? Zijn de dieren niet lastig te
vangen in zo’n grote kooi? Dat valt heel erg mee: vanaf dag 1 hebben we de dieren steeds bij de
kooideurtjes beloond met een lekkere voerbeloning (bijvoorbeeld pindakaas, sucrosepellets of
kleine stukjes komkommer) en al na twee dagen hadden de meeste dieren door dat het openen
van een deur betekent dat er iets lekkers te halen viel. Daarnaast zijn de dieren intensief gehabitueerd, zodat ze gewend zijn aan aanrakingen door mensen (dit is overigens iets wat bij ons
standaard al gedaan werd, dus ook toen de dieren nog in type IV-bakken werden gehouden).
Wanneer de dieren voor onderwijs gevangen moeten worden hoeven we over het algemeen
slechts een deur te openen en er een transportkooi (een oude Makrolon type IV-kooi) voor te
houden, binnen een mum van tijd zijn alle dieren gevangen. Dat maakt ook het fysiek inspecteren van de dieren makkelijker.
Het verschonen van onze kooien levert daarnaast niet veel problemen op, omdat de bodems
als een soort lade gemonteerd zijn, die bij het verschonen meestal gemakkelijk te verwijderen
en schoon te maken zijn. Een nadeel van dit type kooi is wel dat de platforms niet gemakkelijk
te verwijderen zijn en daardoor lastiger te reinigen zijn. In de toekomst gaan we daarom waarschijnlijk op zoek naar alternatieven.

Afbeelding 1. Twee van onze huidige volières, de grote en de kleine.
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Overwegingen in onderzoek
Uiteraard is volièrehuisvesting van ratten in onderzoek niet altijd een optie. Wanneer er strenge hygiënemaatregelen gelden, bijvoorbeeld in een SPF-setting, is een grote open kooi zeker
niet haalbaar. Daarnaast is een complexe inrichting van de huisvesting niet altijd wenselijk,
bijvoorbeeld wanneer de dieren voor een experiment een operatie hebben moeten ondergaan
– complexe kooien maken het lastig om deze dieren dagelijks goed te kunnen inspecteren en
verhogen waarschijnlijk het risico op het openhalen van wonden. Daarnaast is er niet altijd
ruimte voor grote kooien. In dit soort situaties zijn er echter nog steeds alternatieven te
bedenken, zoals ‘dubbeldekker’-kooien (welke ook in IVC-uitvoeringen te verkrijgen zijn) of
aangepaste konijnenkooien, welke in sommige instellingen al gebruikt worden [3,6,7].
Een verdere barrière bij het aanpassen van de standaardhuisvesting van laboratoriumdieren is
het idee dat onderzoeksresultaten kunnen veranderen, en daarmee minder goed te vergelijken
zijn met eerder verkregen resultaten. Er is, zoals eerder benoemd, immers al aangetoond
dat grotere kooien voor ratten invloed hebben op het gedrag en de fysiologie van de dieren.
Eenzelfde discussie werd in het verleden ook gevoerd wanneer het ging om het aanbieden van
kooiverrijking (zie bijvoorbeeld [8]). Aanpassingen die leiden tot een verbetering van het welzijn van proefdieren kunnen echter juist ook leiden tot meer valide onderzoeksresultaten [6,9],
hoewel dat uiteraard ook zal afhangen van de onderzoeksvraag en het benodigde diermodel.
Gezien de mogelijke voordelen voor het welzijn van de dieren, is het overwegen van alternatieve huisvesting – mits de omstandigheden dit toelaten – de moeite waard. Daarbij blijft het
uiteraard wel van belang dat de welzijnsimpact van verschillende typen huisvesting verder
onderzocht wordt, alsmede de invloed op de validiteit van onderzoeksresultaten.
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