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Examen in vivo en in vitro technieken: proefdierkunde en weefselkweek 

 

1. Wat is het doel van een vak zoals proefdierkunde? 

2. Waarom worden proefdierexperimenten uitgevoerd? 

3. De evolutie van het proefdiergebruik is sinds 1994 sterk veranderd. In welke zin en welke 

maatregelen hebben daartoe geleid? Leg hierbij het principe van de 3V’s uit! 

4. Welke bezwaren kunnen er zijn tegen dierproeven en leg kort uit?  

5. Kan je de LAL test uitleggen en hoe deze test het gebruik van proefdieren heeft beïnvloed? Welk 

proefdier wordt hier gebruikt? 

6. Waarom is een microbiologische standaardisatie bij proefdieren vaak gewenst? 

7. Het gebruik van sentinelmuizen is soms nodig? Wat zijn deze muizen en waarom gebruikt men 

ze? 

8. Waarom is een genetische standaardisatie bij proefdieren vaak gewenst? En hoe kan men dit 

bekomen. Leg hierbij de inteeltcoëfficiënt uit. + figuur!!! 

9. Hoe worden transgene muizen geproduceerd? Hoe kan men nagaan of de transfectie is gelukt? 

10. Soms is genetische variatie van de proefdieren gewenst. Kan je een voorbeeld geven? Hoe kan je 

deze genetische variatie bereiken? 

11. Waarom is welzijn van proefdier belangrijk? Leg uit. 

12. Hoe past het verschijnsel domesticatie in de theorie rond fylogenese?  

13. Waarom zijn in deze cursus proefdierkunde begrippen zoals leerprocessen en ontogenese van 

belang? Kan je dit uitleggen met een voorbeeld? 

14. Geef een voorbeeld van inprenting?  

15. Wat wordt bedoeld met “umwelt” en waarom is dit in proefdierexperiment van belang? 

16. Stress, voorspelbaarheid en beïnvloedbaarheid zijn begrippen die nauw verwant zijn met elkaar. 

Leg uit adhv  de proef van Weiss 

17. Waarom is een studie en kennis van het gedrag van een proefdier zo belangrijk voor het 

wetenschappelijk experiment waarin deze proefdieren worden gebruikt? 

18. Wat is het fundamentele verschil tussen fysiologie en gedrag? 

19. Waarom is standaardisatie van dierproeven noodzakelijk bij proefdierexperimenten en hoe kan 

je dit realiseren? Wat zijn hierin de beperkingen? 

20. Wat is de functie van EDTA en Trypsine bij celcultuur? 

21. Geef een voorbeeld van een cultuurmedium. Wat zit er als basis in een medium voor 

celculturen? 

22. Waarom was bij de kweek van de ECV340 cellen in het labo de incubatie bij 37°C en 5% CO2 zo 

belangrijk. +reactie? 

23. Wat is het verschil tussen primaire, eindige en continue cellijnen? Leg uit aan de hand van een 

figuur waarbij het cumulatief aantal cellen tov weken in cultuur wordt uitgezet. Wat wordt 

bedoeld met het cumulatief aantal cellen?  

24. Geg: de figuur op pag. 80 

Gevraagd? Wanneer moet je vers medium toedienen aan de cellen? Na hoeveel dagen? En na 

hoeveel dagen worden ze gesplitst. Wat is uitsplitsen van de cellen en wat is het doel daarvan?  

25. Waarom wordt fenolrood aan cultuurmedia toegevoegd? 
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26. Wat zijn de mogelijke contaminaties van celculturen? Wees volledig in je antwoord?  

27. Waarom worden stock-culturen van cellen bewaard in een medium met DMSO? Wat is DMSO? 

Waarom wordt bij voorkeur gekozen voor vloeibare stikstof als bewaar-middel of 

omstandigheid? 

28. Waarom is het van belang om celculturen op regelmatige tijdstippen van nieuw medium te 

voorzien? Alsook het uitsplitsen van de cellen gebeurt steeds op vaste tijdstippen? Waarom? 

 

 

 

Verklarende woordenlijst: Wat is? Wees volledig!! 

• Anesthesie 

• Analgesie 

• Euthanasie 

• Cryopreservatie 

• Een beslisboom 

• Anogenitale afstand 

• Diastema 

• Coecotrofie en waarom doen sommige dieren dit? 

• Whitten effect 

• Bruce effect 

• Gnotobionten 

• SPF dieren  

• Inteeltcoëfficiënt 

• Balb/c 

• F1 – hybride 

• Knock-in vs. Knock-out muizen 

• Amyloïde plakken in de hersenen bij de diagnose van Alzeimer 

• Welzijn 

• Homeostase + vb 

• Fylogenese + vb 

• Ontogenese + vb 

• Experimenten van Tolman en het belang voor proefdierkunde. 

• Agonistisch, ambivalent, omgericht en overspronggedrag. 

• Enteraal 

• Percutaan 

• Parenteraal 

• Intraperitoneaal 

• Intraveneus 

• Orgaancultuur 

• Trypsine 
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• inversiemicroscoop 

Juist of fout? En verbeter waar nodig: 

• Muizen en konijnen behoren tot dezelfde orde van de knaagdieren. 

• Suspensie en adhesiecellen kunnen beiden gekweekt worden in een T25 cultuurfles? 

•  

 


