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Voorwoord:
Wij willen in het bijzonder dr. Joost van der Vorst, arts-onderzoeker bij het Leids
Universitair Medisch Centrum, bedanken voor het geven van een interview,
waardoor wij meer informatie hebben gekregen over de onderzoeken en testen met
proefdieren. Hij heeft ons ook tijdelijk een handboek over proefdierkunde geleend.
Daarnaast willen wij ook onze mentor dhr. W. de Best bedanken voor zijn begeleiding
tijdens het maken van dit werkstuk.
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Inleiding:
Wij moesten een onderwerp zoeken voor ons werkstuk. Wij wilden eigenlijk wat meer
weten over alles wat met proefdiergeneeskunde te maken heeft. Wij waren
nieuwsgierig naar de beroepen die met dit vak te maken hebben.
Wij wilden ook meer weten hoe het met de proefdieren gesteld is die gebruikt worden
voor deze onderzoeken. Waarom gebruiken we eigenlijk proefdieren voor deze
onderzoeken en is daar geen andere oplossing voor. Zijn er eigenlijk wel wetten en
regels met betrekking tot deze onderzoeken met proefdieren. Dit zijn allemaal vragen
waar wij graag antwoord op wilden hebben. Vandaar onze hoofdvraag: “Werken met
proefdieren, wat houdt dat in?”
Dit hebben we onderzocht, nagevraagd en ons in verdiept. We hopen met dit
werkstuk, dat wij geschreven hebben, mensen meer inzicht te kunnen geven op
bovenstaande hoofdvraag.
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Hoofdstuk 1:
Er zijn diverse opleidingen en beroepen om met proefdieren te kunnen en mogen
werken.
Als eerste is dat het beroep van onderzoeker. Een onderzoeker heeft eerst zijn
Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) afgerond en gaat daarna een
opleiding Geneeskunde bij een universiteit volgen. Er zijn diverse universiteiten die
deze drie-jarige opleiding verzorgen.
Je gaat als onderzoeker kijken naar de oorzaak van
een klacht van een patiënt. Dan gaat hij de klacht
als oorzaak van de ziekte of ziektebeeld bekijken
en vervolgens wil hij voor deze klacht een
behandeling of preventie ontwikkelen. Hij leert ook
aan de hand van de klachten van de patiënt vast te
stellen welke mogelijke ziekten de patiënt heeft. Als
onderzoeker werk je in een ziekenhuis of laboratorium en daar loop je tijdens je
opleiding ook stage.
De onderzoeker gaat met behulp van zijn assistentes naar de juiste behandeling of
preventie zoeken door deze behandelingen of medicijnen te testen op proefdieren.
Daar moet eerst door zorgvuldig te testen met deze nieuwe behandeling of medicijn
of de oorzaak van de ziekte of ziektebeeld genezen of gecontroleerd kan worden.
De manier van onderzoek wordt dan ook door de onderzoeker zelf bepaald. Het gaat
hier meestal om onderzoeken om de ziekte kanker te controleren of te genezen.

Het volgende beroep is die van proefdierdeskundige of biotechnicus die zich ook
bezighoudt met proefdieren. Een biotechnicus of proefdierdeskundige heeft meestal
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een VMBO-opleiding gehad of enkele jaren HAVO of VWO. Deze opleiding kan als
BOL of BBL gevolgd worden en duurt 3 tot 4 jaar.
Als biotechnicus of proefdierdeskundige werk je meestal op een dierenlaboratorium
of op een onderzoeksafdeling. Deze onderzoeksafdeling bevindt zich meestal in een
laboratorium dat verbonden is aan een universiteit of een commercieel laboratorium.
De biotechnicus of proefdierdeskundige helpt de onderzoeker bij de uitvoering van
dierexperimenten en bewaakt tevens de gezondheid van deze proefdieren. De
biotechnicus coördineert en ondersteunt bij een dierexperiment onderzoek. Tijdens
het onderzoek bespreekt de onderzoeker met de biotechnicus wat er moet gebeuren.
Daarna maakt de biotechnicus afspraken over de uitvoering van het dierexperiment
en legt hij dit vast. Vervolgens voert hij het onderzoek volgens afspraak zelfstandig
uit. Bij alle handelingen moet je goed rekening houden met wettelijke regels met
betrekking tot proefdieren.
Je kan als biotechnicus ook doorstromen naar een HBO-opleiding, zoals Biologie en
medisch laboratoriumonderzoek of Biotechnologie.

Dan is er het beroep van dierenverzorger. De dierenverzorger verzorgt de
proefdieren en waarschuwt de onderzoeker als er een dier ziek is. Hij is
verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van de dieren waar hij werkzaam is.
Hij geeft voedsel en water aan de dieren en maakt ook het verblijf van de dieren
schoon. Als het nodig is zorgt de dierenverzorger er ook voor dat de vacht van de
dieren in goede conditie is en de nagels en het gebit van de proefdieren goed
verzorgd wordt. Daarnaast zorgt hij ervoor dat de veiligheid van de proefdieren
gewaarborgd is . Als dierenverzorger ben je bekend met het gedrag van de dieren.
Hij is diegene die veranderingen aan het gedrag herkent
en de onderzoeker of biotechnicus inlicht over mogelijke
ziekte of andere problemen van de dieren.
Je kan de opleiding tot dierenverzorger volgen na een
VMBO-opleiding. Afhankelijk van je niveau kan je

5

gedurende 2 of 3 jaar deze opleiding via een BOL of BBL volgen.

Dan als laatste het beroep van analist. Hij voert net als de onderzoeker ook
handelingen met proefdieren uit. Hij geeft bijvoorbeeld een injectie van medicijnen bij
proefdieren, doet metingen hoe zo’n proefdier reageert op een bepaalde medicijn,
overlegt met firma’s over levering van proefdieren, regelt de eventuele transporten
van proefdieren, geeft deskundige informatie aan de onderzoeker, zet protocollen op
en is eigenlijk de vraagbaak voor de onderzoeker en zijn medewerkers.
Je kan na een VMBO-T opleiding een MBO opleiding tot Analist volgen. Deze
opleiding duurt vier jaar. Je kan dit volgens een BOL of BBL opleiding volgen. Je
moet biologie, scheikunde en natuurkunde leuk vinden als je deze opleiding gaat
volgen. Je kan ook Analist worden na een Havo-opleiding dan kan je naar een
HBO-opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en medisch analist
worden. Deze opleiding duurt ook 4 jaar.

Kortom om met proefdieren te kunnen werken kan je vier verschillende soorten
beroepen kiezen. Deze hebben onderling weer verschillende soorten
vooropleidingen op verschillende niveaus. Dat maakt het aantrekkelijk dat je op elk
niveau kan instromen en door verder te leren verder kan komen als je een beroep wil
dat werken met proefdieren inhoudt.
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Hoofdstuk 2:
De dagen op een proefdierlaboratorium zien er niet altijd hetzelfde uit. Het verschilt
wel degelijk welk beroep je uitoefent op het
laboratorium, want de onderzoeken waar de
proefdieren voor gebruikt worden kunnen
veranderen, maar het verzorgen voor de
beesten blijft in principe hetzelfde.
Een onderzoeker kijkt en oordeelt wat
noodzakelijk is om te onderzoeken. Hij laat
zich leiden door wat voor klachten er van
patiënten komen en waar een behandeling
of preventie noodzakelijk is. Wanneer hij weer een nieuw onderzoek uitzet dan
overlegt hij dit met zijn assistentes. Deze assistentes krijgen dan ieder gerichte
opdrachten om het onderzoek goed te begeleiden en waar nodig moeten zij de
onderzoeker op tijd informeren met bijzondere signalen. Deze bijzondere signaal kan
bijvoorbeeld zijn dat een proefdier anders reageert dan verwacht.
Tijdens een interview met een onderzoeker vertelde hij dat hij dagelijks bezig is met
het analyseren en opschrijven van de resultaten van de dagelijkse onderzoeken. Hij
vertelde ook waarom hij sommige onderzoeken start. Bijvoorbeeld als een chirurg
een patiënt opereert met kanker is het belangrijk dat alle tumorcellen verwijderd
worden. Het kan nogal eens lastig zijn voor deze chirurg om deze tumoren te
onderscheiden van normaal weefsel, zodat er soms kanker in het lichaam achterblijft.
De onderzoeker probeert dan te onderzoeken hoe het mogelijk zou zijn om deze
kankercellen te identificeren tijdens een operatie met behulp van onzichtbaar licht.
Het analyseren en opschrijven van de resultaten is niet elke dag hetzelfde, want het
is maar net bij welk onderzoek er die dag resultaten zichtbaar zijn. Deze
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onderzoeken gaan net zolang door totdat je een doorbraak ziet of een resultaat ziet
of vindt die erg belangrijk is voor het vinden van bepaalde ziektecellen, zoals kanker.
Tijdens deze dagen houdt de proefdierdeskundige zich voornamelijk bezig met het
toezicht op het welzijn van de proefdieren voor, tijdens en na afloop van de
experimenten. Een proefdierdeskundige houdt daarbij de wet en regelgeving in de
gaten die volgens artikel 14 Wet op de Dierproeven is vastgelegd. Verder adviseert
en informeert de proefdierdeskundige de onderzoeker en stelt behandelingen voor.
De onderzoeker vertelde ook in zijn interview dat de proefdierdeskundige heel
belangrijk is tijdens deze onderzoeken, want tijdens deze testfases is het belangrijk
om te weten of er nog iets verandert of
aangepast moet worden aan het medicijn
of behandelmethode. Dit moet wel gepaard
gaan met het welzijn van de proefdieren.
De dierenverzorgers dragen zorg voor de
verzorging van deze proefdieren en
waarschuwen de onderzoeker als een dier
ziek is. Dus ook de dierenverzorger is van
groot belang tijdens deze onderzoeken.
Daarnaast vertelt de onderzoeker in zijn interview dat de analist eigenlijk zijn
rechterhand is. De analist voert net als de onderzoeker ook handelingen met
proefdieren uit. Hij geeft bijvoorbeeld een injectie van medicijnen bij proefdieren en
doet dan vervolgens metingen hoe zo’n proefdier reageert op bepaalde injecties. De
onderzoeker zelf blijft uiteraard wel de eindverantwoordelijke voor het gehele
onderzoek.
De onderzoeker, Joost van der Vorst, die dit interview gaf is arts-onderzoeker bij het
LUMC te Leiden en leert door voor chirurg. Deze opleiding tot chirurg duurt 6 jaar en
tot die tijd blijft hij als onderzoeker werken. Deze combinatie is eigenlijk perfect, want
later als chirurg weet hij precies wat de onderzoeker kan gaan onderzoeken en zij
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begrijpen elkaar beter. Als onderzoeker hoeft hij weinig bij te scholen, maar als
chirurg moet hij dit in de toekomst wel blijven doen.
Hij vertelde ook dat je na het vak als onderzoeker ook andere banen kan accepteren,
want je kan je verdiepen in een andere tak van de geneeskunde. In de
gezondheidzorg zijn veel mogelijkheden als je onderzoeker bent geweest op een
laboratorium met proefdieren. Dit geldt tevens ook voor de analist, die door kan leren
tot onderzoeker. De proefdierdeskundige zou eventueel het vak analist kunnen
volgen. Alleen als dierenverzorger moet je nog veel bijleren, want je houdt je in
principe alleen bezig met de proefdieren en niet met het menselijk lichaam waar deze
onderzoeken voor bedoeld zijn.
Kortom is het niet saai om aan deze onderzoeken/experimenten mee te mogen
werken. Het is elke dag anders en je moet goed nadenken waar je mee bezig bent,
het is geen routine werk. De verschillende functies zijn leuk en uitdagend, het is maar
net wat bij je past. Daarnaast ga je met dieren om, maar je doet heel nuttig en
dankbaar werk als je beseft dat je door deze onderzoeken/experimenten
mensenlevens kan redden.
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Hoofdstuk 3:
Er worden verschillende soorten proefdieren gebruikt, dit hangt van de test zelf af. De
soorten proefdieren zijn in 2 groepen verdeeld: de lage- en de hoge dieren. De lage
dieren zijn onder andere sprinkhanen, fruitvliegjes en nematoden. Nematoden zijn
een soort wormpjes die in de aarde leven, ze zijn ongeveer 2 millimeter lang en 0,2
millimeter dik. Hoge dieren zijn zoogdieren zoals muizen, paarden, katten enz. Hoge
dieren worden eigenlijk het meest gebruikt voor dierproeven. Dit komt doordat de
aanschafkosten vrij laag zijn, deze dieren (meestal) vrij weinig plaats innemen en
zich zelf heel makkelijk vermenigvuldigen. En dan heb je natuurlijk ook altijd nog de
‘buitenbeentjes’, bijvoorbeeld kippen en vissen. Zij zijn geen zoogdieren maar kippen
en vissen behoren ook niet tot de categorie van lage dieren.
De meest gebruikte en bekendste proefdieren zijn apen, cavia’s, hamsters, fretten,
honden, katten, konijnen, muizen, paarden, ratten en varkens. Deze dieren worden
vooral gebruikt om:
 Apen: mensen en apen lijken heel erg op
elkaar, dit komt omdat apen en mensen
dezelfde voorouders hadden. Er zijn
virussen die alleen mensen kunnen hebben
maar omdat apen nog veel genen delen
met de mens is de aap het enige dier wat
dit virus ook kan hebben. Als er zo’n virus getest moet worden heeft het dus
geen enkele zin om dit te testen op bijvoorbeeld muizen.
 Cavia’s: deze diertjes zijn voor meerdere proeven geschikt, dit komt omdat
cavia’s veel biologische overeenkomsten hebben met de mens. Vitamine C is
bijvoorbeeld ontdekt bij cavia’s, door behulp van proeven hebben we vitamine
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C ontdekt. Cavia’s worden vooral getest om medicijnen voor astma en andere
luchtwegenaandoeningen te ontwikkelen en deze te verbeteren.
 Fretten: als fretten geïnfecteerd zijn met influenza A en B vertoont de fret veel
gelijkenis ten opzichte van de mensen. Influenza is griep.
 Hamsters: ze zijn erg gevoelig voor ontstekingen en infecties, daarom wordt er
bij deze diertjes vooral onderzoek gedaan naar vaccins, long-, nier-, en
infectieziektes.
 Honden: de organen van honden zijn erg goed te vergelijken met mensen. Ze
hebben namelijk net als mensen een kleine maag en een kort
spijsverteringskanaal. Bij deze dieren wordt er vooral onderzoek gedaan naar
hart- en vaatziekten en ze worden gebruikt voor professioneel onderwijs;
onder professioneel onderwijs verstaan we onderwijs aan artsen in opleiding.
Ook helpen deze dieren met het ontwikkelen van vaccins.
 Katten: deze dieren worden niet heel erg veel gebruikt en zijn hier eigenlijk
ook niet zo geschikt voor. Ze worden alleen gebruikt als andere dierensoorten
bij een proef niet geschikt zijn. Ze worden vooral gebruikt om medicijnen en
vaccins te ontwikkelen voor katten. Ook worden katten gebruikt voor hoger
onderwijs, dus bijvoorbeeld voor opleidingen
van dierenartsen.
 Konijnen: deze knaagdieren zijn geschikt
omdat ze ,net als ratten en muizen, veel
ziektes hebben die bij mensen ook kunnen
voorkomen. Doordat ze aderverkalking krijgen bij een hoog gehalte aan
cholesterol in hun voedsel worden konijnen veel getest op hart- en
vaatziektes.
 Muizen: dit is het perfecte proefdier voor proeven. Ze zijn zo geschikt omdat
ze 90% matchen met de genen van een menselijk wezen. Wat ook een
voordeel is, is dat muizen zich heel erg snel voortplanten, en in verhouding
met anderen dieren weinig verzorging en ruimte nodig hebben. Muizen
worden vooral getest op genezing van kanker, suikerziekte en
verouderingsziekten.
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 Paarden: paarden zijn grote dieren, ze hebben ongeveer 40 liter bloed in hun
lichaam (een mens heeft ongeveer 5/6 liter bloed). Daarom zijn paarden het
meest geschikt voor testen van bloedproducten. Studenten oefenen op
paarden hoe ze verband aan moeten leggen. Voor wetenschappelijke doelen
worden paarden heel weinig gebruikt. Wel worden paarden ook gebruikt voor
vaccins en geneesmiddelen voor hun eigen soortgenoten.
 Ratten: de hersenen van een rat zijn groter dan de hersenen van een muis. Je
kunt ze snel dingen leren en daarom zijn ratten zeer geschikt voor
gedragsonderzoeken. Ze worden voornamelijk gebruikt voor mogelijk giftige
stoffen, geneesmiddelen en verslavende stoffen. Er wordt bij ratten ook
medisch onderzoek gepleegd om suikerziekte, transplantaties en hart- en
vaatziekten te testen. Wat een handige bijkomstigheid is is dat ratten makkelijk
en rustig te houden zijn.
 Varkens: doordat varkens erg veel van eten houden is het erg interessant om
de voeding en stofwisseling van varkens te bestuderen. Varkens zijn erg
geschikt voor het ontwikkelen en trainen van medische ingrepen. Net als bij
katten en paarden zijn varkens erg geschikt voor medische ontwikkelingen
voor hun eigen soortgenoten.
De dieren hebben het naast de testen die met ze gedaan worden niet slecht. De
kooien/ hokken moeten aan bepaalde eisen voldoen zo als:
 Verwarming
 Lichtdimmers
 Airco
 Luchtbevochtigingsinstallaties
 Muziek
 Speeltjes
Deze ‘luxe’ is om de onderzoeksresultaten zo betrouwbaar mogelijk te maken,
daarom is het van belang dat het dier zich thuis voelt, in goede conditie verkeert en
goede omstandigheden heeft.
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De kooien/hokken worden qua inrichting en afmeting aangepast aan de dieren die er
in komen. Zo kunnen de dieren zo veel mogelijk hun natuurlijke/ spontane gedrag
handhaven. Voor de kooien/hokken zijn er speciale regels, deze komen niet overeen
met de ‘regels’ van huisdieren. De huisdieren
hebben vaak minder ruimte dan de proefdieren.
De proefdieren worden zoveel mogelijk bij elkaar
in één hok gezet (als dit kan met de proef) zodat
ze elkaar gezelschap kunnen houden, en als het
diersoort van nature in groepen leeft.
Onderzoekers zijn verplicht de pijn van een proefdier zoveel mogelijk tegen te gaan.
In een laboratoria noemen ze de pijn ongerief, hiermee word niet alleen pijn maar
ook stress, angst, ziekte, alleen-zijn enz. mee bedoeld. Ook hier zijn in Nederland
regels voor. In Nederland hanteren we een schaal van 1 tot 6 :
1: gering

 afnemen van bloed

2: gering/ matig  langere tijd alleen zijn (als het van nature een groepsdier is)
3: matig

 het ontwaken van een narcose na een lichte operatie

4: matig/ ernstig  het ontwaken van een narcose na een wat zwaardere operatie
5: ernstig

 het ontwaken van een narcose na een lange zware operatie

6: zeer ernstig

 een lange tijd niet slapen of eten

Zeer ernstige ongerief komt in Nederland nauwelijks voor namelijk 0,03 %, dit
betekend dat dat ongeveer 131
gevallen zijn in het jaar (dit is
uitgenomen van 2010). 87% heeft
matig tot geen ongerief dit zijn zo’n
380.572 gevallen.
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De meeste proefdieren overlijden aan de proeven die ze moeten ondergaan, dit
percentage bedraagt circa 86 %. Dit komt voornamelijk omdat de meeste informatie
van de gevolgen van een proef in het lichaam van het dier te vinden is. Als het dier
dood ‘moet’ probeert de onderzoeker dit te doen met het minste ongerief door:
 het geven van narcose ( meest voorkomende manier)
 het inspuiten of laten inademen van een overdosis slaapmiddel
 het breken van de nek (dit gebeurd bij muizen)
Er is ook een deel van de proefdieren die niet dood gaat aan een proef, dan worden
de resultaten bevonden door
 observeren van gedrag, uiterlijk en voedingsinname
 metingen van bloed, tempratuur of urine
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Onderzoekers eindigen het leven van een proefdier steeds meer op een zo genoemd
‘humane’ manier. Dit betekent dat ze dieren met een dodelijke tumor of ziekte laten
sterven als de symptomen nog niet heel erg zijn (mild). Dit voorkomt ernstig leiden.
Redenen om het vervroegd doden van een proefdier:
o ademhalingsproblemen
o veel bloedverlies
o sterke vermagering
o mega groei van de tumor ten opzichte van het lichaamsgewicht

Dierproeven worden voor drie dingen gebruikt :
1. De veiligheid van voedingsmiddelen testen
2. De veiligheid van huishoudelijke producten testen
3. Het ontwikkelen van medicatie

Dit is van de overheid verplicht om te doen, zo kunnen de producten de veiligheid
garanderen. En zo kun jij onbezorgd een medicijn gebruiken. Er mag echter wel
alleen een proef worden gedaan als er een duidelijk een doel is:
Wetenschappelijk onderzoek: onderzoek naar hoe mensen en dieren in elkaar zitten
en hoe er ziektes kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld hoe diabetes ontstaat en bij welke
diersoorten dit voorkomt.
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Toegepast onderzoek: het maken van een medicijn zodat de bescherming van
gezondheid van mensen en dieren word bevorderd. Bijvoorbeeld welke medicatie het
beste zijn doel tref en welke medicatie het snelst zijn werk doet.
Toxicologisch onderzoek: hier gaat het om het testen van veiligheid met betrekking
tot medicatie en voedingsmiddelen. Bijvoorbeeld een onderzoek welke medicijnen
samen kunnen en welke niet. Kunnen diabetes
medicijnen bij drugspillen of gaat iemand die
dat beide gebruikt dood?
Onderwijs: testen en ervaring vergaren voor
het onderwijs van bijvoorbeeld dierenartsen,
mensenartsen enz. bijvoorbeeld een muis inspuiten
met diabetes en dan observeren of het dier zich
anders gaat gedragen.

Met alle uitslagen van de testen komen we achter oorzaken. Bij de cavia bijvoorbeeld
is ooit ontdekt dat er ook vitamine C bestaat, en zo kwamen ze erachter dat de mens
dit ook had. Soms word er niet voor de mens getest maar bijvoorbeeld voor een
huisdier. Bijvoorbeeld: toen nog niet bekend was welke medicijnen een hond met
diabetes nodig had, zou deze hond gestorven zijn aan diabetes. Door de testen is
dat bekend geworden en weten we op welke wijze deze hond oud kan worden met
gebruik van de juiste medicijnen, zonder deze kennis had de hond niet lang meer
geleefd.
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Hoofdstuk 4: regels en wetten
In Nederland en Europa zijn er heel veel wetten voor
dierproeven. In Nederland worden alle dierproeven vooraf
door een speciale etnische commissie beoordeelt. Als die
commissie het goedkeurt word de proef uitgevoerd. Tijdens
de uitvoering kijk de Voedsel- en Warenautoriteit mee en
controleert of de uitvoering juist gedaan wordt. Als je een
dierproef wilt doen heb je ten alle tijden een vergunning
nodig. Als je deze vergunning gekregen hebt moet je voor
elk onderzoek weer een onderzoeksplan schrijven. Hierin
wordt vermeld waarom ze juist
een bepaald dier gebruiken,
hoe ze de pijn van het proefdier
zoveel mogelijk bestrijden en
hoe ze ervoor zorgen dat er zo min mogelijk proefdieren
nodig zijn. Als dit plan geschreven is komt er een
onafhankelijke dierexperimentencommissie die kijkt of
het onderzoeksplan aan alle eisen voldoet. Pas als de
onafhankelijke dierexperimentencommissie het
onderzoeksplan goedkeurt mag de proef starten.
Alleen mensen die een speciale opleiding hebben gevolgd mogen deze proeven
uitvoeren. Tijdens de proef kijkt de proefdierdeskundige mee om te kijken of er wel
echt een correcte uitvoering plaats vind. Ook controleert het NVWA of de regels
worden nageleefd, is dit niet het geval dan komt er een
waarschuwing, als er voor de 2e keer iets niet klopt dat word de
proef beëindigd.
De overheid probeert voor de toekomst de 3 V’s te hanteren, dit
staat voor vervangen, verminderen en verfijnen.
 Vervangen: zoveel mogelijk gebruik maken van
proefdiervrije methodes, dit zijn bijvoorbeeld
computersimulaties en soms worden er als vervang
17

Dit is een kunstmaagkanaal

weefsel gekweekt in een laboratorium (dit kan menselijk weefsel zijn). Ook kan
er bepaald slachtafval gebruikt worden bij proeven. Op dit moment is er alleen
helaas nog niet een methode waardoor proefdieren in één keer vervangen
kunnen worden.
 Vermindering: zo min mogelijk proefdieren gebruiken, dit kan behaald worden
door de test zo te ontwerpen dat er zo weinig mogelijk dieren gebruikt hoeven
te worden. Door betere statistische verwerkingen van uitslagen en door
nieuwe rekenmethodes te gebruiken kan het aantal proefdieren sterk
verminderen. Ook is het zo dat er tegenwoordig veel meer informatie uit één
dier kan worden gehaald, zodat er minder proefdieren nodig zijn.
 Verfijnen: voorkomen van onnodig ongerief bijvoorbeeld door het stopzetten
van een proef als het resultaat niet opweegt tegen het ongerief van een dier.
Bij verfijnen behoort ook het zorgen voor goede huisvesting, behandeling en
voeding. Ze proberen tegenwoordig dan ook om steeds meer dieren in een
groep te plaatsen (natuurlijk moeten deze dieren dan wel groepsdieren van
nature zijn). En er zijn tegenwoordig trainingen waardoor ze minder stress bij
proeven krijgen.
In Nederland is het verboden om proeven op dieren te doen voor cosmetica en apen
worden ook zo min mogelijk gebruikt, sommige soorten zoals de gorilla is zelfs al
verboden.
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Hoofdstuk5:
Je hebt tegenstanders van proefdieren. Daardoor ook veel tegenargumenten.

Er zijn veel tegenstanders van proefdieren. Toch worden er nu nog steeds veel
proefdieren gebruikt. Dat roept een aantal vragen op zoals: Maar hoe moet het dan
met al die testen voor medicijnen? En moet alles wel getest worden op dieren ?
Kunnen we wel zonder proefdieren/ Er wordt in de laboratoria in heel Nederland wel
op het welzijn van dieren gelet.
De drie V’s zijn er vooral op gericht om een ontwikkeling van nieuwe wetenschap
zonder proefdieren te stimuleren. Maar de wetenschap kan zich een wereld zonder
proefdieren ook niet voorstellen. Terwijl de tegenstanders al veel alternatieven voor
proefdieren hebben ontwikkeld.
Een aantal alternatieven zijn:
Computers, robots, kunstratten, kunsthuid en
vrijwilligers.

De tegenstanders van proefdieren vinden het vooral
zielig voor de proefdieren. Als er iets getest wordt op
dieren , zijn de wetenschappers er niet zeker van of er toch niets mis is met het
middeltje. Met de dieren kunnen dan erge dingen gebeuren, zoals verwondingen of
ontstekingen. Het dier lijd dan erg veel pijn, of gaat dood.
Er gaan heel veel proefdieren dood na de eerste proef. Ook worden er onnodig
dieren gedood, omdat ze te grote verwondingen hebben, die je moeilijk beter kunt
maken. Het komt ook voor dat de proefdieren
een ziekte hebben of simpelweg omdat er
teveel gefokt zijn in het laboratorium.
De meeste proefdieren worden geboren en
gefokt in het laboratorium, daardoor hebben ze
geen normaal leven, er wordt gelijk van alles op
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hen getest.
De dieren zijn vaak angstig en hebben erg veel stress. Veel proefdieren zitten vol
met stoffen en pillen. De tegenstanders komen juist op voor de dieren, omdat de
dieren niet zelf kunnen beslissen, ze hebben geen stem en geen keus.
Bij een aantal proeven zijn er heel veel dieren doodgegaan of ze hebben veel pijn
geleden .
Niet altijd is de uitslag betrouwbaar er is er soms toch nog een verkeerde uitslag.
Een dier kan op sommige stoffen toch anders reageren dan een mens. Als het toch
blijkt dat er iets fout is gegaan dan kan dat erg gevaarlijk zijn, zeker als het om
medicijnen gaat. Daar staat de veiligheid voorop.
De tegenstanders van proefdieren vinden het erg oneerlijk voor de dieren, want ze
gaan ervan uit dat je een dier gelijk moet behandelen zoals een mens.
Maar genetisch gezien zijn niet alle dieren gelijk aan de mens ,dus kan een test
soms nog onbetrouwbaar zijn.
Het welzijn van een proefdier is ook niet altijd even goed geregeld. Een bedrijf wil
graag winst maken en de uitslag weten van een proef. Een dier zit alleen of met heel
veel dieren in een kleine kooi. Een proefdier is meer een middel geworden om iets uit
te testen, dan een levend dier met gevoelens. Dit komt omdat de verkoop van
producten voorop staan.

Organisaties die actie voeren tegen proefdieren zijn o.a. :
De dierenbeschermingsorganisaties, Proefdiervrij en de Nederlandse Vereniging
voor Proefdierkunde.

De dierenbeschermingsorganisaties gaan uit van de
dieren. Ze vinden het welzijn en gezondheid van de
dieren erg belangrijk. De dierenbescherming wil ook
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eigen waarde van de

door de 3V’s het dierenleed verminderen en alternatieven stimuleren.

Proefdiervrij Stichting probeert te werken aan een toekomst zonder proefdieren.
Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat proefdieren kunnen worden vervangen
door ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek.
De Nederlandse vereniging voor proefdierkunde (NVP) wil dat er zo verantwoordelijk
mogelijk gebruik wordt gemaakt van proefdieren. Ze willen dat ook bereiken door de
3V’s.

Er zijn een aantal manieren waardoor er geen proefdieren nodig zijn voor testen van
bijvoorbeeld medicijnen. Mensen kunnen zich opgeven als vrijwilliger voor een proef.
Een paar andere alternatieven zijn computers, robots, kunstratten en de huidcultuur
test.

Computers: Mensen leren steeds meer over de binnenkant van een dier. Hoe de
binnenkant eruit ziet en hoe de organen werken. Dat hoeft niet meer door een dier
open te snijden maar kan worden geoefend door middel van een
computerprogramma met videobeelden. Zo wordt stap voor stap uitgelegd hoe de
binnenkant van het dier eruit ziet en hoe alles werkt.

Robots: Robots werden vroeger al gebruikt om de veiligheid van kinderzitjes te
testen. Vooral bij deze tests kun je de robot daar goed voor gebruiken. Die kun je
aansluiten op een computer en zien wat er gebeurd met de veiligheid.

Kunstrat: Een kunstrat is een plastic rat met een gat in zijn buik ,waardoor je het
hart en de aders heel goed kunt zien. Studenten kunnen zo leren opereren en
hechten. Ze deden dit eerst altijd met proefdieren.
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Huidcultuurtest: Bij deze test wordt er gebruik
gemaakt van een kunsthuid die heel erg lijkt op de
menselijke huid. Als je een test doet op de kunsthuid
kun je zien of het irriteert op de huid. Bij irritatie
beschadigen de cellen in de kunsthuid.
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Hoofdstuk 6:
Je hebt ook voorstanders van het werken met proefdieren. Vooral veel
wetenschappers en deskundigen zijn voor het gebruik van proefdieren. Zij vinden
dat een dier toch wel erg veel lijkt op een mens en daardoor kun je het best testen
doen met dieren. In de meeste gevallen reageren dieren wel hetzelfde als mensen
op bepaalde stoffen. De wetenschappers werken al erg lang met proefdieren en
weten wat ze moeten doen. In het oude Griekenland werden
rond ongeveer 400 v. Chr. door natuurfilosofen de eerste dierproeven uitgevoerd op
levende dieren. Deze dierproeven werden gedaan omdat de onderzoekers wilde
weten hoe de verschillende organen eruit zagen, ook wilde ze weten waar de
organen in het lichaam zaten. In de tweede eeuw n. Chr. Vroeg men zich af welke
processen zich afspeelde in organen en binnenin het lichaam. Er werden toen door
de Grieken een hoop onderzoeken uitgevoerd op dieren. Om te weten te komen wat
de functie was van de organen. Nadat het christendom was opgekomen in Europa,
lagen de medische en biologische wereld bijna stil. Na de Renaissance kwam daar
verandering in en begon men weer met onderzoeken op dieren.
Tegenwoordig worden de dieren onder narcose gebracht en krijgen (meestal niet)
goede nazorg. In Nederland worden dieren alleen nog gebruikt om de veiligheid van
medicijnen te testen. Maar niet voor het testen van cosmetica, daar zijn bepaalde
wetten voor.
Vanaf 1850 is het gebruik van proefdieren erg sterk
gestegen. Dit kwam door enkele belangrijke
ontwikkelingen: Charles Darwin schreef het boek ‘Origin
of species’ waarin de biologische overeenkomsten
tussen mens en dier weergegeven werden. Dit boek
maakte het geloofwaardiger dat de dierproeven ook
informatie konden geven over het menselijke lichaam. Een andere wetenschapper,
Claude Bernard, geeft aan dat 1865 proefdieren erg belangrijk zijn voor de
ontwikkeling van de geneeskunde. Er werden verschillende narcosemiddelen
(anesthetica) 1870 ontdekt en dierproeven konden nu onder
narcose worden gedaan. Dit was beter voor het dier en
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beter voor de proef. Inentingen (vaccins en antisera) werden rond 1890 tegen allerlei
soorten ziekten ontwikkeld en hun werkzaamheid en veiligheid werden eerst op
dieren getest.

Na de eerste Wereldoorlog rond 1918 ging men medicijnen in de fabriek maken. Zo
kon er goedkoop en in grote hoeveelheden medicijnen gemaakt worden. Deze
medicijnen werden allemaal op dieren getest waardoor het gebruik van proefdieren
enorm toenam.
De dierproeven zijn nodig om ziektes bij mensen te voorkomen en medicijnen te
testen voordat de mens ze gebruikt, zeggen de wetenschappers. De alternatieven
zijn natuurlijk heel anders dan wat zij gewend zijn. De wetenschappers willen niet dat
er iets verandert, ze vinden het testen op proefdieren de beste manier. Als er andere
alternatieven zouden komen kost het erg veel geld. Het ontwikkelen van andere
alternatieven is erg duur. De proefdieren zijn dan veel goedkoper. Met de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen kunnen ze

(nog ) niet zonder

proefdieren.
Volgens de Nederlandse en Europese wetten zijn fabrikanten verplicht om de
veiligheid van een geneesmiddel aan te tonen op dieren voordat mensen ze mogen
gebruiken. In de wet op de dierproeven is de bescherming van proefdieren geregeld.
Elke proef met proefdieren moet door de overheid eerst worden goedgekeurd. Als er
toestemming wordt gevraagd voor een dierproef gaan ze eerst kijken hoeveel dieren
daar voor nodig zijn en of dat er dan niet te veel zijn en of er misschien nog andere
alternatieven zijn. De wet op dierproeven wordt gecontroleerd door de voedsel en
waren autoriteit ( VWA ). De wetenschap is nog niet ver genoeg om helemaal geen
proefdieren meer te gebruiken. Als er een nieuwe ziekte ontstaat, kunnen de
alternatieve testmethodes dat niet oplossen en moeten ze toch weer dieren
gebruiken. En met de verdere ontwikkeling van nieuwe vaccins die moeten dan ook
weer op de proefdieren getest worden. De wetenschappers in het laboratorium
werken met heel veel andere bedrijven en mensen samen zoals proefdierfokkers,
leveranciers van benodigdheden voor dierenlaboratoria, getrainde
proefdierdeskundigen, dierverzorgers, etc. Er staan dus ook nog heel veel banen op
het spel. De laboratoria werken nu wel veel hygiënischer dan vroeger. Ook zijn er nu
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altijd mensen die de dieren in de gaten kunnen houden. Niet elk dier mag een
proefdier zijn, zo zijn de proeven met mensapen hier verboden.
Jaarlijks worden er nog 600 duizend dierproeven gedaan in Nederland.
Cosmetica
Vanaf 1997 is het verboden om dierproeven voor cosmetica uit te voeren. Maar de
meeste producten in de Nederlandse winkels zijn op dieren getest. Deze producten
worden geïmporteerd uit landen waar dierproeven voor cosmetica wel zijn
toegestaan. In 2013 komt er een volledig Europese test- en handelsverbod voor
cosmetica die op dieren is getest.
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Conclusie:
Om met proefdieren te kunnen werken kan je vier verschillende soorten beroepen
kiezen. Deze hebben onderling weer verschillende soorten vooropleidingen op
verschillende niveaus. Dat maakt het aantrekkelijk dat je op elk niveau kan instromen
en door verder te leren verder kan komen als je een beroep wilt dat werken met
proefdieren inhoudt. Deze verschillende beroepen, proefdierdeskundigen of
onderzoekers, zetten zich allemaal in om elk onderzoek tot een goed resultaat te
maken. Je gaat als onderzoeker kijken naar de oorzaak van een klacht van een
patiënt. Dan gaat hij de klacht als oorzaak van de ziekte of ziektebeeld bekijken en
vervolgens wil hij voor deze klacht een behandeling of preventie ontwikkelen. Hij leert
ook aan de hand van de klachten van de patiënt vast te stellen welke mogelijke
ziekten de patiënt heeft. De onderzoeker gaat met behulp van zijn assistentes naar
de juiste behandeling of preventie zoeken door deze behandelingen of medicijnen te
testen op proefdieren. De werkzaamheden zijn elke dag anders en je moet goed
nadenken waar je mee bezig bent, het is geen routine werk. Daarnaast ga je met
dieren om en je doet heel nuttig en dankbaar werk als je beseft dat je door deze
onderzoeken/experimenten mensenlevens kan redden.
De proefdieren die voor deze onderzoeken gebruikt worden, worden onder goed
toezicht door één van deze proefdierdeskundigen goed verzorgd.
Proefdierdeskundigen houden daarbij de wet en regelgeving in de gaten die volgens
artikel 14 Wet op de Dierproeven is vastgelegd.
Er worden verschillende soorten proefdieren gebruikt voor deze onderzoeken. Dit
hangt van het onderzoek zelf af. De muizen worden het meest gebruikt, want zij
matchen voor 90 % met de genen van een mens.
Dierproeven worden gebruikt om de veiligheid van voedingsmiddelen te testen, de
veiligheid van huishoudelijke producten te testen en het ontwikkelen van meditatie.
Deze proeven moeten wel een doel hebben zoals een wetenschappelijk onderzoek,
een toegepast onderzoek, een toxicologische onderzoek of voor onderwijs.
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Rond 400 v.Chr. werden de eerste dierproeven uitgevoerd op levende dieren. Vanaf
1850 steeg het gebruik van proefdieren. Proefdieren zijn erg belangrijk voor de
ontwikkeling van de geneeskunde.
Volgens de Nederlandse en Europese wetten zijn fabrikanten verplicht om de
veiligheid van een geneesmiddel aan te tonen op dieren, voordat mensen ze mogen
gebruiken. In de wet op dierproeven is de bescherming van proefdieren geregeld. Elk
onderzoek met proefdieren moet door de overheid eerst worden goedgekeurd. Daar
moet ook een vergunning voor aangevraagd worden bij de overheid.
Tegenstanders stimuleren een ontwikkeling van een nieuwe wetenschap zonder
proefdieren, maar de wetenschap zelf kan zich een wereld zonder proefdieren niet
voorstellen. Tegenstanders komen op voor de dieren, omdat de dieren niet zelf
kunnen beslissen, ze hebben geen stem en geen keus.
De proefdiergeneeskunde kan niet zonder de proefdieren, want door te testen op
deze dieren worden nog steeds vele mensenlevens gered. De proefdieren worden
goed beschermd door Artikel 14 Wet op de dierproeven.
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Extra bijlage:
Interview:

Joost van der Vorst
1. Wat is uw naam, leeftijd en functie bij het LUMC?
Ik heet Joost van der Vorst en ben 28 jaar. Op dit moment is mijn functie
arts-onderzoeker bij het LUMC.

2. Welke opleiding heeft u gevolgd voordat u deze functie kon uitoefenen?
Ik heb mijn opleiding Geneeskunde bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam
gevolgd.

3. Heeft u verschillende functies binnen het LUMC of niet?
Nee.

4. Is het LUMC uw eerste werkgever?
Ja, ik ben hier begonnen met mijn stage in mijn laatste studiejaar en eigenlijk
niet weggegaan. Ik heb hier bij het LUMC mijn vaste aanstelling.

5. Is er een limiet in jaren om met proefdieren te mogen werken?
Nee, die is er eigenlijk niet.

6. Hoe ziet uw werkdag er ongeveer uit? Is dit elke dag hetzelfde of niet?
Ik ben eigenlijk dagelijks bezig met het analyseren en opschrijven van de
resultaten van de dagelijkse onderzoeken. Deze dagelijkse onderzoeken zal ik
wat nader omschrijven. Wanneer een chirurg een patiënt opereert met kanker
is het belangrijk dat alle tumorcellen verwijderd worden. Het kan nogal eens
lastig zijn om deze tumoren te onderscheiden van normaal weefsel, omdat er
soms kanker in het lichaam achterblijft. Ik onderzoek hoe het mogelijk zou zijn
om deze kankercellen te identificeren tijdens een operatie met behulp van
onzichtbaar licht.
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Het analyseren en opschrijven van de resultaten die ik als onderzoeker met
proefdieren dagelijks verwerk is zeker niet elke dag hetzelfde. Er zijn steeds
weer andere resultaten net zolang totdat je een doorbraak ziet of vindt die erg
belangrijk is voor het vinden van bepaalde ziektecellen, zoals kanker

7. Wat is het verschil tussen een onderzoeker met proefdieren en een
proefdierdeskundige?
Een proefdierdeskundige houdt eigenlijk toezicht op het welzijn van de
proefdieren voor, tijdens en na afloop van experimenten. Een
proefdierdeskundige houdt daarbij de wet en regelgeving in de gaten die
volgens artikel 14 Wet op de Dierproeven is vastgelegd. Verder adviseert
hij/zij over proefdierdeskundige en diergeneeskundige aspecten aan
onderzoekers en management en stelt hij/zij diergeneeskundige
behandelingen in of voor.
Een onderzoeker gebruikt de proefdieren voor zijn of haar onderzoeken. Deze
proefdieren zijn belangrijk voor een onderzoeker, hiermee kunnen ze
bepaalde medicijnen of nieuwe behandelingsmethode testen. Deze testfases
zijn belangrijk om te weten of er nog iets verandert of aangepast moet worden
aan het medicijn of behandelmethode.

8. Welke medewerkers, en hoe heten hun functies, houden zich bezig met
de onderzoeken met proefdieren? En wat houden deze functies in?
Er zijn verschillende mensen die zich bezighouden met de onderzoeken met
proefdieren. Zoals ik al eerder zei in dit interview hou ik mij als onderzoeker
bezig met de onderzoeken met proefdieren. Ik heb ook al eerder gezegd wat
mijn functie inhoudt. Daarnaast is er natuurlijk de proefdierdeskundige die zich
voornamelijk bezighoudt met het welzijn van de proefdieren, dit volgens de
vastgestelde Wet op de Dierproeven.
Dan zijn er nog de dierenverzorgers. Zij dragen zorg voor de verzorging van
proefdieren en waarschuwen de onderzoeker als er een dier ziek is.
Als laatste de analisten, zij voeren net als de onderzoekers ook handelingen
met proefdieren uit. Zij geven bijvoorbeeld een injectie van medicijnen bij
proefdieren, doen metingen hoe zo’n proefdier reageert op bepaalde injectie,
kortom zij zijn eigenlijk de rechterhand van de onderzoeker.
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9. Moet u in uw beroep regelmatig bijscholen / bijleren?
Ik moet nog mijn proefschrift schrijven, waarmee ik mijn studie Geneeskunde
geheel afrond. Als onderzoeker met proefdieren heb ik eenmaal een
proefdiercursus gevolgd en verder is er weinig tot geen bijscholing.
Daarna ga ik aan de opleiding beginnen tot chirurg. Deze opleiding tot chirurg
duurt 6 jaar. Na deze tijd zal ik regelmatig moeten bijscholen.

10. Als u hierna een andere functie zou willen wat zijn uw mogelijkheden
dan? Of moet u dan eer een opleiding volgen?
De mogelijkheden na deze functie als onderzoeker met proefdieren zijn vrij
veel. Ik ga, zoals ik al eerder vertelde, de opleiding tot chirurg volgen, maar er
zijn na het volgen van de studie Geneeskunde bij de Erasmus Universiteit te
Rotterdam meer mogelijkheden in de gezondheidzorg. Een andere opleiding is
niet echt nodig, maar wel een vervolg opleiding waarmee je je kan verdiepen
in een andere tak van de geneeskunde, zoals ik de opleiding chirurgie ga
doen. In de gezondheidzorg zijn zoveel mogelijkheden.
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Mail naar de site www.informatiedierproeven.nl :

Hallo stichting dierproeven,

Ik ben Nina van der Lubbe en ik zit in MAVO 4, in dit schooljaar moet ik een
sectorwerkstuk maken. Mijn onderwerp is proefdieren en ik heb al heel veel aan jullie
site gehad. Ik heb echter een vraagje wat bedoelen jullie met de schaal van 1 tot 6
betreft de ongeriefheid? zouden jullie mij voorbeelden kunnen geven van
bijvoorbeeld schaal 1?

alvast bedankt!
mvg Nina van de Lubbe

Hoi Nina,
Dankjewel voor je vraag.
Goed om te horen dat je de informatie op onze site nuttig en bruikbaar
vindt voor je sectorwerkstuk.
In Nederland spreken we bij dierproeven niet over pijn, maar over
'ongerief'. Daarmee bedoelen we niet alleen pijn, maar ook stress, alleenzijn, angst of ziekte. In de praktijk wordt bij het vaststellen van de mate
van ongerief in een proef een schaal gebruikt van 1 tot 6. Hierbij staat 1
voor licht ongerief. Dit loopt op naar 6, wat staat voor zeer ernstig
ongerief.
Een voorbeeld van 1 is het afnemen van bloed bij een proefdier. Een
voorbeeld van 3 is het bijkomen van een proefdier uit narcose na een
lichte operatie. En een voorbeeld van 6 is als een proefdier lange tijd
achter elkaar geen eten of slaap krijgt.
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Is jouw vraag hiermee beantwoord? Mocht je nog meer vragen hebben
dan horen wij het graag.
Succes met je werkstuk.
Hartelijke groet,
Stichting Informatie Dierproeven
www.informatiedierproeven.nl
info@informatiedierproeven.nl
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