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Geachte mevrouw Mansveld, 
 
Ter aanvulling op haar eerdere advies: “Werkzaamheden met een gg-AAV vector coderend 

voor -synucleïne” (CGM/150824-01), deelt de COGEM u het volgende mee. 
  

Samenvatting: 
In augustus van dit jaar heeft de COGEM een advies uitgebracht over een 
vergunningaanvraag voor in vitro en in vivo werkzaamheden met een gg-AAV vector 
coderend voor -synucleïne. Naast de adviesvraag over deze vergunningaanvraag waren 
aan de COGEM tevens twee aanvullende vragen gesteld. Aangezien de COGEM in haar 
advies bij een van deze aanvullende vragen een andere invalshoek heeft gekozen dan 
Bureau ggo voor ogen had, geeft de COGEM hierbij een aanvulling op dit advies.  
De aanvullende vraag betreft de inschaling van invasieve handelingen in -synucleïne 
transgene dieren en handelingen met weefsels en cellen van deze transgene dieren. De 
COGEM maakt hier onderscheid tussen drie verschillende situaties. Dit zijn 
werkzaamheden met -synucleïne transgene dieren zonder verdere toediening van -
synucleïne, transgene dieren die -synucleïne eiwit krijgen toegediend en transgene 
dieren die een gg-AAV vector coderend voor -synucleïne krijgen toegediend.  
In de eerste situatie adviseert de COGEM de in vivo werkzaamheden met de -synucleïne 
transgene dieren op D-I inperkingsniveau in te schalen. Voor de twee andere situaties 
adviseert zij DM-II inperkingsniveau met enkele aanvullende voorschriften. Bij de 
werkzaamheden met een gg-AAV vector die codeert voor -synucleïne kan de COGEM 
niet uitsluiten dat -synucleïne zich naar derden verspreidt. Gezien de mogelijke impact 
van een blootstelling aan -synucleïne acht de COGEM het noodzakelijk deze kans te 
minimaliseren. Derhalve is de COGEM van mening dat voor de in vivo werkzaamheden 
in combinatie met een -synucleïne coderende gg-AAV vector enkele extra aanvullende 
voorschriften nodig zijn. De COGEM adviseert de in vitro werkzaamheden in alle drie 
situaties op ML-II inperkingsniveau in te schalen en daarbij dezelfde aanvullende 
voorschriften te hanteren.  



De door de COGEM gehanteerde overwegingen en het hieruit voortvloeiende advies treft u 
hierbij aan als bijlage. 
 
 
Hoogachtend, 

 
Prof. dr. ing. Sybe Schaap 
Voorzitter COGEM 
 
c.c.    Drs. H.P. de Wijs, Hoofd Bureau ggo  

Mr. J.K.B.H. Kwisthout, Ministerie van IenM  
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Aanvullend advies over inschaling van werkzaamheden  

met -synucleïne transgene dieren  
 

COGEM advies CGM/151019-01 

 
Inleiding 
Onlangs heeft de COGEM een advies uitgebracht over een vergunningaanvraag voor in vitro en in 
vivo werkzaamheden met een gg-AAV vector coderend voor -synucleïne.1 De expressie van -
synucleïne stond hierbij onder invloed van een weefselspecifieke promoter. Naast de adviesvraag 
betreffende de inschaling van de voorgenomen werkzaamheden heeft Bureau GGO bij deze 
aanvraag twee aanvullende vragen gesteld. De eerste betrof de inschaling van invasieve 
handelingen in dieren die transgeen zijn voor -synucleïne en handelingen met cellen en weefsels 
van deze transgene dieren. De tweede aanvullende vraag betrof de inschaling van dezelfde 
handelingen als in de vergunningaanvraag beschreven zijn, maar met een AAV vector waarin de 
expressie van -synucleïne onder invloed staat van een niet weefselspecifieke promoter.  
 
In lijn met de adviesvraag over de vergunningaanvraag heeft de COGEM de aanvullende vragen 
van Bureau ggo in de context van het gebruik van een gg-AAV vector die codeert voor -
synucleïne opgevat en beantwoord. De COGEM is er onlangs op gewezen dat de aanvullende 
vraag, betreffende de inschaling van invasieve handelingen in -synucleïne transgene dieren niet 
als zodanig bedoeld was en zonder toevoeging van gg-AAV deeltjes beschouwd had kunnen 
worden.  
 
In onderhavig aanvullend advies zet de COGEM uiteen welke verschillende situaties met transgene 
dieren zij onderscheidt, op welke wijze zij deze adviseert in te schalen en welke aanvullende 
voorschriften zij daarbij nodig acht.  
 
Voorgaande COGEM advies bij vergunningaanvraag 
De vergunningaanvraag waarop het COGEM advies ‘Werkzaamheden met een gg-AAV vector 
coderend voor -synucleïne’ is gebaseerd,1 betrof replicatiedefectieve gg-AAV deeltjes die coderen 
voor wildtype -synucleïne, al dan niet in combinatie met een mitochondriale targeting sequentie 
(MTS). De expressie van α-synucleïne wordt gereguleerd door de humane synapsin-1 promoter, die 
volgens de informatie van de aanvrager alleen actief is in neuronen. Daarnaast bevat de gg-AAV 
vector het ‘Woodchuck hepatitis virus post-transscriptional regulatory’ element die het transport 
van mRNA vanuit de celkern efficiënter laat verlopen.2  
 
Het eiwit -synucleïne is een lichaamseigen eiwit dat aanwezig is in de hersenen van zoogdieren. 
Als -synucleïne verkeerd wordt gevouwen, kunnen deze eiwitten samenklonteren. Dit wordt in 
verband gebracht met het ontstaan van neurodegeneratieve ziekten, zoals de ziekte van Parkinson.3 
De exacte rol van -synucleïne aggregaten bij het ontstaan van deze ziekten is nog niet 
opgehelderd. Bovendien is niet duidelijk welke condities noodzakelijk zijn voor aggregatie en is er 
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onduidelijkheid over de mogelijke transmissieroutes. Gezien de beperkte wetenschappelijke kennis 
over -synucleïne beschouwt de COGEM dit eiwit op basis van het voorzichtigheidprincipe als een 
schadelijk genproduct.4 In haar advies heeft zij geadviseerd de voorgenomen 
laboratoriumwerkzaamheden met gg-AAV deeltjes die -synucleïne tot expressie brengen op ML-
II inperkingsniveau en de in vivo werkzaamheden met ratten waaraan de gg-AAV deeltjes zijn 
toegediend op DM-II inperkingsniveau in te schalen.1  
 
Overweging en advies 
De aanvullende adviesvraag van Bureau GGO betreft de inschaling van invasieve handelingen met 
dieren die transgeen zijn voor -synucleïne en de inschaling van handelingen met cellen en 
weefsels uit deze -synucleïne transgene dieren. Naar aanleiding van deze adviesvraag 
onderscheidt de COGEM drie verschillende situaties. De eerste betreft handelingen met -
synucleïne transgene ratten en muizen zonder toediening van -synucleïne ‘seeds’. De tweede 
situatie betreft handelingen met -synucleïne transgene ratten en muizen waaraan ‘seeds’ in de 
vorm van -synucleïne eiwit worden toegediend. En de laatste betreft handelingen met -
synucleïne transgene ratten en muizen waaraan gg-AAV deeltjes die coderen voor -synucleïne 
worden toegediend.  
 
Handelingen met -synucleïne transgene dieren, en handelingen met cellen en weefsels van deze 
dieren 
Het eiwit -synucleïne is van nature in de hersenen van zoogdieren aanwezig. Onder bepaalde 
condities kan dit eiwit aggregeren en er bestaan sterke aanwijzingen dat deze aggregatie leidt tot 
het ontstaan van neurodegeneratieve ziekten.5 Op basis van de huidige wetenschappelijke kennis is 
nog weinig bekend over de benodigde condities waaronder het -synucleïne aggregeert.3 Op dit 
moment zijn er geen aanwijzingen dat -synucleïne door dieren uitgescheiden wordt en op 
natuurlijke wijze overgedragen kan worden.  

Zelfs in de situatie dat er een verhoogde kans bestaat dat de -synucleïne variant die in 
betreffend transgene dier tot expressie komt, zal aggregeren, acht de COGEM de kans op de 
overdracht van -synucleïne aggregaten vanuit deze dieren naar andere dieren of 
laboratoriummedewerkers zeer klein. Zoals al in een eerder COGEM advies is weergegeven, is de 
COGEM van mening dat de veiligheid voor mens en milieu voldoende is gewaarborgd als -
synucleïne transgene dieren op D-I inperkingsniveau in standaardkooien worden gehuisvest.4  
 
Bij de isolatie van, en werkzaamheden met weefsels of cellen uit -synucleïne transgene dieren kan 
de COGEM niet uitsluiten dat -synucleïne eiwit of aggregaten vrijkomen. Hierdoor neemt de kans 
op overdracht naar en besmetting van de medewerker toe. In hoeverre -synucleïne ‘seeds’ vanuit 
een willekeurige locatie in het lichaam kunnen leiden tot aggregatie van endogeen -synucleïne, 
zich kunnen verspreiden naar de hersenen en daar bijvoorbeeld Parkinson kunnen veroorzaken, is 
volgens de COGEM op basis van de huidige wetenschappelijke kennis niet met zekerheid te 
zeggen. In de wetenschappelijke literatuur zijn evenwel verschillende in vitro en in vivo studies 
gepubliceerd waaruit blijkt dat -synucleïne van cel op cel overgedragen kan worden en in de 
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ontvangercel aggregatie van -synucleïne induceert.6,7,8,9,10 De COGEM kan derhalve niet uitsluiten 
dat een onbedoelde blootstelling van een medewerker aan -synucleïne tot de ontwikkeling van 
een neurodegeneratieve ziekte leidt. Op basis van het voorzichtigheidsprincipe adviseert de 
COGEM derhalve om de werkzaamheden met weefsels en cellen van -synucleïne transgene 
dieren op ML-II inperkingsniveau uit te voeren en daarbij de volgende aanvullende voorschriften te 
hanteren: 

 Open handelingen, waaronder de isolatie van weefsel en cellen dienen uitgevoerd te 
worden in een veiligheidskabinet klasse 2; 

 Tijdens de handelingen dienen handschoenen te worden gedragen; 
 Het gebruik van ‘sharps’ moet tot een minimum worden beperkt, en is alleen toegestaan 

onder condities waarbij prik/snij-accidenten worden voorkomen (bv kevlar handschoenen); 
 Het vaste afval en kleine volumina vloeibaar afval dient in breukvaste en lekdichte 

containers verzameld en als ziekenhuisafval door verbranding vernietigd te worden; 
 De werkplekken dienen voorzien te worden van absorberend materiaal dat als 

ziekenhuisafval verbrand wordt; 
 Om vloeibaar afval te decontamineren, dient het gedurende een uur te worden geïncubeerd 

in een 8M ureum oplossing (eindconcentratie), gevolgd door minimale verhitting bij 121°C 
gedurende 30 minuten. 

 
Handelingen met -synucleïne transgene dieren waaraan -synucleïne eiwit wordt toegediend, en 
handelingen met cellen en weefsels van deze dieren  
Op dit moment is nog er veel onduidelijk over de mogelijkheid dat en de wijze waarop -
synucleïne aggregatie overgedragen kan worden. De COGEM is van mening dat bij de injectie van 
dieren met -synucleïne ‘seeds’ de medewerker aan deze ‘seeds’ kan worden blootgesteld als de 
‘seeds’ onbedoeld vrijkomen of ten gevolge van een prikincident. Op basis van de huidige 
wetenschappelijk kennis kan de COGEM bij deze handelingen  derhalve niet uitsluiten dat een 
onbedoelde overdracht naar en besmetting van de medewerker met -synucleïne ‘seeds’ 
plaatsvindt. Dit zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van een neurodegeneratieve ziekte in de 
betreffende medewerker. Gezien deze overweging adviseert de COGEM het toedienen van ‘seeds’ 
als zijnde -synucleïne eiwitten aan -synucleïne transgene muizen of ratten uit te voeren op DM-
II inperkingsniveau en hierbij de volgende aanvullende voorschriften te hanteren: 

 Open handelingen worden in een veiligheidskabinet van klasse II uitgevoerd; 
 Tijdens de werkzaamheden dienen handschoenen te worden gedragen; 
 Het gebruik van ‘sharps’ moet tot een minimum worden beperkt, en is alleen toegestaan 

onder condities waarbij prik/snij-accidenten worden voorkomen (bv kevlar handschoenen); 
 
Gezien het mogelijke risico voor medewerkers, die met -synucleïne besmet materiaal in aanraking 
komen en de onduidelijkheid rond de mogelijke transmissieroutes adviseert de COGEM om de 
werkzaamheden met weefsels en cellen van deze dieren op ML-II inperkingsniveau uit te voeren en 
daarbij de volgende aanvullende voorschriften te hanteren: 
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 Open handelingen, waaronder de isolatie van weefsel en cellen dienen uitgevoerd te 
worden in een veiligheidskabinet klasse 2; 

 Tijdens de handelingen dienen handschoenen te worden gedragen; 
 Het gebruik van ‘sharps’ moet tot een minimum worden beperkt, en is alleen toegestaan 

onder condities waarbij prik/snij-accidenten worden voorkomen (bv kevlar handschoenen); 
 Het vaste afval en kleine volumina vloeibaar afval dient in breukvaste en lekdichte 

containers verzameld en als ziekenhuisafval door verbranding vernietigd te worden; 
 De werkplekken dienen voorzien te worden van absorberend materiaal dat als 

ziekenhuisafval verbrand wordt; 
 Om vloeibaar afval te decontamineren, dient het gedurende een uur te worden geïncubeerd 

in een 8M ureum oplossing (eindconcentratie), gevolgd door minimale verhitting bij 121°C 
gedurende 30 minuten. 

 
Handelingen met -synucleïne transgene muizen of ratten in combinatie met gg-AAV coderend 
voor -synucleïne, en handelingen met cellen en weefsels van deze dieren 
Door de toediening aan -synucleïne transgene dieren van een gg-AAV, die codeert voor -
synucleïne zal lokaal extra -synucleïne tot expressie worden gebracht. De COGEM kan niet 
uitsluiten dat de medewerker aan gg-AAV deeltjes blootgesteld wordt ten gevolge van een 
prikaccident tijdens het toedienen van gg-AAV aan de dieren. Door de expressie van -synucleïne 
na besmetting met het gg-AAV kunnen de gevolgen van een dergelijk incident voor de medewerker 
zeer ernstig zijn. Zij acht dit risico vergelijkbaar bij het toedienen van -synucleïne ‘seeds’.  

De mogelijke verspreiding van het gg-AAV vormt een additioneel element in de overweging bij 
deze handelingen. In theorie zou shedding van gg-AAV uit de dieren kunnen optreden. Het genoom 
van de gg-AAV waarvan gebruik wordt gemaakt, mist echter enkele essentiële onderdelen en is 
hierdoor replicatiedeficiënt. Voor efficiënte replicatie van de gg-AAV deeltjes moeten daardoor 
zowel wildtype AAV als een helpervirus in dezelfde cellen aanwezig zijn. De COGEM acht de 
kans op shedding van gg-AAV door de dieren hierdoor zeer klein. Zij constateert echter dat de 
mogelijke gevolgen van een besmetting van een medewerker met het gg-AAV ten gevolge van 
shedding van gg-AAV uit de ratten of muizen zeer ernstig kunnen zijn.  

Voor een eventuele verspreiding van het gg-AAV vanuit de medewerker gelden dezelfde 
restricties als voor de dieren. Voordat replicatie van de gg-AAV vector in de medewerker kan 
plaatsvinden, moeten dezelfde cellen door zowel een gg-AAV, een wildtype AAV als een 
helpervirus geïnfecteerd zijn. Ook in dit geval acht de COGEM de kans hierop zeer klein. 
 
De COGEM adviseert het toedienen van gg-AAV coderend voor -synucleïne aan -synucleïne 
transgene muizen of ratten uit te voeren op DM-II inperkingsniveau. Om de kans op verspreiding 
van gg-AAV door de dieren en de kans op onbedoelde besmetting van de medewerker te 
minimaliseren, acht de COGEM hierbij de volgende aanvullende voorschriften noodzakelijk: 

 De dieren moeten vrij zijn van wildtype AAV, wildtype adenovirus en andere virussen die 
in een helperfunctie van AAV kunnen voorzien; 

 De dieren dienen na toediening van gg-AAV gehuisvest te worden in filtertopkooien; 
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 Open handelingen, inclusief het openen van ‘besmette’ filtertopkooien worden in een 
veiligheidskabinet van klasse II uitgevoerd; 

 Tijdens de werkzaamheden dienen handschoenen te worden gedragen; 
 Het gebruik van ‘sharps’ moet tot een minimum worden beperkt, en is alleen toegestaan 

onder condities waarbij prik/snij-accidenten worden voorkomen (bv kevlar handschoenen); 
 
Voor de inschaling van in vitro werkzaamheden met weefsels en cellen van -synucleïne transgene 
dieren die geïnfecteerd zijn met een -synucleïne coderende gg-AAV vector dient zowel de 
aanwezigheid van -synucleïne als de mogelijke aanwezigheid van gg-AAV in de overweging 
meegenomen te worden. Gezien de onduidelijkheid rond de mogelijke transmissieroute van -
synucleïne, is de COGEM van mening dat het mogelijke risico voor de medewerker die met -
synucleïne besmet materiaal of met de betreffende gg-AAV vector in aanraking komt, 
vergelijkbaar is. Daarbij is er nog veel onduidelijk over het verspreidingspotentieel van -
synucleïne, terwijl de gg-AAV vector sterk biologisch ingeperkt is. Om de veiligheid voor mens en 
milieu te waarborgen, adviseert de COGEM voor de werkzaamheden met de weefsels en cellen van 
-synucleïne transgene dieren, waaraan -synucleïne coderende gg-AAV deeltjes zijn toegediend 
derhalve eenzelfde inperkingsniveau en dezelfde aanvullende voorschriften als voor weefsels en 
cellen van -synucleïne transgene muizen of ratten, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van 
beschreven gg-AAV. 
 
Zij adviseert derhalve deze in vitro werkzaamheden op ML-II inperkingsniveau in te schalen en 
daarbij de volgende aanvullende voorschriften te hanteren: 

 Open handelingen, waaronder de isolatie van weefsel en cellen dienen uitgevoerd te 
worden in een veiligheidskabinet klasse 2; 

 Tijdens de handelingen dienen handschoenen te worden gedragen; 
 Het gebruik van ‘sharps’ moet tot een minimum worden beperkt, en is alleen toegestaan 

onder condities waarbij prik/snij-accidenten worden voorkomen (bv kevlar handschoenen); 
 Het vaste afval en kleine volumina vloeibaar afval dient in breukvaste en lekdichte 

containers verzameld en als ziekenhuisafval door verbranding vernietigd te worden; 
 De werkplekken dienen voorzien te worden van absorberend materiaal dat als 

ziekenhuisafval verbrand wordt; 
 Om het vloeibaar afval te decontamineren, dient het gedurende een uur te worden 

geïncubeerd in een 8M ureum oplossing (eindconcentratie), gevolgd door minimale 
verhitting bij 121°C gedurende 30 minuten. 

 
Destructie van -synucleïne transgene dieren en fixatie van weefsels en cellen 
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat -synucleïne oligomeren zeer stabiele structuren 
vormen die bestand zijn tegen extreme pH waarden, temperatuur en tegen verschillende 
denaturerende middelen.11 In haar eerste advies over werkzaamheden met -synucleïne heeft de 
COGEM daarom geadviseerd om vast afval en kleine volumina vloeibaar afval in breukvaste en 
lekdichte containers te verzamelen en als ziekenhuisafval door middel van verbranding te 
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vernietigen.4 De COGEM acht dit voorschrift ook het meest geschikt voor de afvoer van de -
synucleïne transgene dieren.  

Tot slot wijst de COGEM op de mogelijkheid dat de weefsels en cellen afkomstig van -
synucleïne transgene dieren voorafgaand aan de isolatie en verdere analyse met bijvoorbeeld 4% 
paraformaldehyde oplossing worden gefixeerd. Uit een wetenschappelijke studie is gebleken dat 
deze fixatiemethode niet voldoende is om aggregaten van -synucleïne te fixeren.12 De 
bovengenoemde aanvullende voorschriften bij in vitro werkzaamheden met weefsels en cellen van 
-synucleïne transgene dieren, acht de COGEM derhalve onverminderd van toepassing als de 
weefsels met paraformaldehyde worden gefixeerd.  
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