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 Transparant en maatschappelijk verantwoord onderzoek met proefdieren
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Universiteiten en academische ziekenhuizen doen op verschillende manieren wetenschappelijk 
onderzoek. Bijvoorbeeld (biomedisch) onderzoek met computermodellen en met cel- of 
weefselkweken. Maar ook mensen kunnen hun medewerking verlenen aan onderzoek, onder meer 
als proefpersoon.
Wanneer onderzoek op deze manieren niet mogelijk is of onverantwoorde risico’s voor mensen 
met zich meebrengt worden proefdieren gebruikt. Tevens zijn in een aantal gevallen dierproeven 
wettelijk verplicht. Het gaat dan altijd om onderzoek ten behoeve van de gezondheid en/of 
de veiligheid van mensen of dieren. Dierexperimenteel onderzoek heeft bijgedragen aan de 
verbetering van de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van mensen en dieren.

Proefdieren worden bij Wageningen UR alleen ingezet bij gebrek aan een ander – al dan niet 
geaccepteerd – onderzoekmodel. Wageningen UR zoekt voortdurend naar manieren om onderzoek 
zonder proefdieren te doen en altijd worden zo min mogelijk dieren gebruikt. Vanzelfsprekend 
wordt het lijden van dieren zo veel mogelijk beperkt, hoewel het nooit volledig kan worden 
voorkomen. 
Daarnaast is er in Nederland een wettelijke verplichting om proefdieren te vervangen door andere 
onderzoeksmethoden, als die beschikbaar zijn, en het aantal te gebruiken proefdieren zoveel 
mogelijk te verminderen. Verder is een onderzoeker niet alleen verplicht het lijden van proefdieren 
zo veel mogelijk te beperken, maar ook verplicht dagelijks het welzijn van de dieren te controleren 
en te registreren. Een proefdierdeskundige controleert en helpt onderzoekers om dierproeven 
zorgvuldig en goed te laten verlopen.

Momenteel zijn dierproeven vaak nog nodig en is de zoektocht naar andere onderzoeksmethoden 
een lange weg. Wij willen de uitdaging aangaan om het proefdiergebruik zo mogelijk nog verder 
terug te dringen door het onderzoek anders te organiseren en gebruik te maken van innovatieve 
technieken waarbij proefdieren niet of minder nodig zijn. 
Dat klinkt eenvoudig, maar het vraagt om een gestructureerde samenwerking van wetenschappers, 
overheid, bedrijven, gezondheidsfondsen en organisaties als Proefdiervrij. Hierbij is vertrouwen 
nodig en inzicht in elkaars belangen en dilemma’s. Bovendien is er draagvlak nodig in de 
maatschappij voor het feit dat we (nog) niet zonder dierproeven kunnen. Met dit jaarverslag, waarin 
de invulling van de 3 V’s (vermindering, vervanging, verfijning) zichtbaar wordt, hoopt Wageningen 
UR een bijdrage te leveren aan het vergroten van dit inzicht en vertrouwen.

Prof. dr. M.J. Kropff
vicevoorzitter Wageningen UR
rector magnificus Wageningen University
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Wageningen UR verricht – op onafhankelijke 
wijze – fundamenteel, toepassingsgericht en 
toegepast onderzoek. Over het onderzoek worden 
de conclusies gerapporteerd op basis van in het 
onderzoek aangetoonde en geanalyseerde feiten. 
Opdrachtgevers of andere belanghebbenden 
hebben daarop geen invloed. Bij de rapportage 
wordt altijd de financier vermeld.

Wageningen UR is een kennisorganisatie, 
bestaande uit Wageningen University en negen 
toepassingsgerichte onderzoekinstituten, die op 
onafhankelijk wijze onderzoek uitvoert binnen 
het domein “gezonde voeding en leefomgeving”. 
Dit domein staat in het middelpunt van de maat-
schappelijke belangstelling.

Onderzoekresultaten en standpunten van 
onderzoekers worden voortdurend in de maat-
schappelijke context gewogen en bediscussieerd. 
Wageningen UR heeft zich gecommitteerd aan 
de Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de 
VSNU inzake onderzoek en onderwijs, en deze 
van toepassing verklaard op alle onderzoekers 
van Wageningen UR. Deze code omvat vijf aspec-
ten: zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleer-
baarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. 
Daarnaast zijn er een Integriteitscode, die voor 
alle medewerkers geldt, een Commissie Ethiek 
en vertrouwenspersonen wetenschappelijke 
integriteit.

Op het gebied van dierproeven speelt, naast 
de Gedragscode Wetenschapsbeoefening en 
de Integriteitscode, ook de Code Openheid 
Dierproeven een belangrijke rol. Een belangrijk 
aspect van verantwoord omgaan met proefdieren 
en dierproeven is de bereidheid om hierover 
de dialoog aan te gaan met de samenleving. 

Instellingen verplichten zich met deze code tot 
openheid en maatschappelijke verantwoording. 
In het kader van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen is zij daarom ook al jaren in gesprek 
met belangengroeperingen, zoals in de “Dialoog-
groep Transparantie en Verantwoording”, een 
dialoog georganiseerd door Proefdiervrij.

Positionering 
onderzoek bij 
Wageningen UR
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Dierexperimentencommissie
Volgens de Wet op de dierproeven mag een dier-
proef pas uitgevoerd worden als de Dierexperi-
mentencommissie (DEC) een positief advies heeft 
gegeven. Wageningen UR heeft twee van deze 
commissies, één voor Wageningen University en 
één voor de Stichting DLO (in Lelystad). Aan de 
hand van het onderzoeksplan dat de onderzoeker 
heeft ingediend beoordeelt de DEC de dierproef. 
Deze ethische toetsing van het onderzoeksplan 
betreft in het bijzonder het afwegen van het 
ongerief van de proefdieren ten opzichte van het 
wetenschappelijk en maatschappelijk belang van 
de proef.

Wat is een dierproef?
Een experiment wordt als een dierproef be-
schouwd wanneer daarin een of meer gewervelde 
dieren worden gebruikt om een antwoord te 
krijgen op een wetenschappelijke vraag of om 
bijvoorbeeld sera of vaccins te produceren en te 
testen op veiligheid en werkzaamheid volgens 
wettelijke voorschriften. Ook een practicum 
voor studenten waarin dieren worden gebruikt is 
wettelijk een dierproef.

Onderzoeksplan
Het onderzoeksplan is het ingevulde aanvraag-
formulier voor de dierproef. Dit onderzoeksplan 
moet onder andere vermelden:
•  de vraagstelling van de proef;
•  het maatschappelijk en wetenschappelijk belang 

van het onderzoek; 
•  de proefbehandeling;
• het  diersoort en aantal dieren; 
•  de huisvesting en verzorging van de proef-

dieren;

•  de humane eindpunten;
•  de mate van ongerief voor de proefdieren;
•  de mogelijkheden voor vervanging, verminde-

ring en verfijning (3 V’s).

Wetenschappelijke toetsing
Het onderzoeksplan (of het onderzoeksproject 
waarbij het plan hoort) moet van tevoren weten-
schappelijk zijn goedgekeurd. Deze wetenschap-
pelijke toetsing kan geschieden door de voor het 
wetenschappelijk programma verantwoordelijke 
personen (leerstoelhouder, afdelingshoofd, direc-
teur onderzoekschool) dan wel daartoe ingestelde 
commissies (wetenschappelijke commissie/
onderzoekscommissie, onderzoekscholen, NWO-
commissies).

Kleine commissie
Enkele categorieën dierproeven kunnen (met de 
proefdierdeskundige als adviseur) door een kleine 
commissie van de DEC, bestaande uit de voorzit-
ter of vicevoorzitter van de DEC en één van de 
leden van de DEC, beoordeeld worden. Deze 
categorieën zijn:
•  dierproeven met gering ongerief;
•  pilotexperimenten met een gering aantal dieren 

en niet meer dan gering/matig ongerief; 
•  dierproeven met matig ongerief welke bij 

herhaling volgens een vast protocol worden 
uitgevoerd en welke eerder van een positief 
advies van de DEC zijn voorzien; 

•  kleine wijzigingen op lopende onderzoeksplan-
nen met ten hoogste matig ongerief, zoals 
een extra bloedafname, verandering van 
voersamenstelling en verandering van een toe 
te dienen stof, uiteraard zonder dat hier de 
doelstelling en de aard van het ongerief door 
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verandert. Soms wordt dit ook door de proef-
dierdeskundige alleen afgehandeld.

Een kleine commissie behoudt zich het recht voor 
de behandeling van de aanvraag door te schuiven 
naar de plenaire DEC. Het gegeven advies van 
de kleine commissie wordt in de eerstvolgende 
DEC-vergadering gemeld en desgewenst behan-
deld. Bij een positief advies van de kleine com-
missie kunnen de experimenten gestart worden. 
Indien behandeling in de DEC-vergadering heeft 
plaatsgevonden, kan het zijn dat om aanvullende 
informatie gevraagd wordt.

Procedures 
beoordeling 
proeven
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In het voorgaande hoofdstuk heeft Wageningen 
UR aangegeven hoe de beoordeling van dier-
proeven is georganiseerd. Dit hoofdstuk geeft 
een aantal voorbeelden van lopend onderzoek in 
2013, waarbij dieren worden gebruikt.

Feed4Foodure
Feed4Foodure is een publiek-private samen-
werking tussen het Ministerie van Economische 
Zaken en een consortium van verschillende 
partijen uit de diervoederindustrie en de dierlijke 
productieketen. Feed4Foodure heeft de ambitie 
om, in intensieve samenwerking met andere 
onderzoeksprogramma’s, een substantiële 
bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling 
van een duurzame en gezonde veehouderij in 
Nederland én de Nederlandse concurrentiepositie 
in een mondiale markt te versterken. Daarbij 
zijn doorbraken noodzakelijk op het gebied van 
diervoeding en voedingssystemen. Daartoe 
worden in dit meerjarige onderzoeksprogramma 
in voederproeven drie topprioriteiten onderzocht: 

•  Doel van de onderzoekslijn “Meer met minder” 
is het verder verlagen van de footprint van 
de Nederlandse veehouderij op het gebied 
van fosfaat, nitraat, koper, zink, ammoniak 
en broeikasgassen. Nieuwe voedingsmodellen 
en meettechnieken zullen daarbij helpen om 
grondstoffen en nutriënten efficiënter te gebrui-
ken.

•  Aandachtspunt van de onderzoekslijn  
“Voeding, darmgezondheid en immuniteit” is het 
verminderen van het antibioticagebruik in de 
veehouderij door de weerstand en de algemene 
gezondheid van het vee te verhogen. De focus 
van het onderzoek ligt op het ontwikkelen van 
innovatieve meettechnieken en het toepassen 

van nieuwe gezondheidsbevorderende pro-
ducten op het gebied van darmgezondheid en 
immuniteit.

•  De onderzoekslijn “Maatschappelijk verant-
woorde veehouderij” heeft de ambitie om 
een substantiële bijdrage te leveren aan 
een duurzame en gezonde veehouderij in 
Nederland, en tegelijkertijd de Nederlandse 
concurrentiepositie in een mondiale markt 
te versterken. Voedingsmaatregelen worden 
verkend die bijdragen aan een maatschappelijk 
verantwoorde veehouderij in een brede context. 
Zo wordt bijvoorbeeld het effect van voeding op 
gedrag en welzijn van dieren onderzocht, maar 
ook gekeken naar alternatieve eiwitbronnen ter 
vervanging van de import van soja.

Bepaling gezondheid met functionele 
voedingsmiddelen
Producenten van functionele voedingsmiddelen 
claimen dat deze de gezondheid van consumen-
ten verbeteren of versterken. Onderbouwing van 
deze claims is lastig en gebeurt vaak met epide-
miologisch onderzoek. Er bestaat grote behoefte 
de onderbouwing ook te baseren op fysiologische 
metingen. Maar fysiologisch onderzoek onder 
gecontroleerde omstandigheden bij mensen is 
lastig. Het varken is een alternatief, aangezien 
voor varkens goed gevalideerde modellen 
bestaan voor voedingsgerelateerde ziekten bij 
mensen, zoals metaboolsyndroom en obesitas. 
Er is al een aantal dierexperimenten met var-
kens uitgevoerd met diverse typen voeding bij 
gezonde, obesitas- en diabetesvarkens. Hierdoor 
is een bloed- en weefselbank van meer dan 200 
dieren met veel fenotypische data beschikbaar.
Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of met 
specifieke eiwitprofielen in een vroeg stadium 
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onderscheid is te maken tussen gezonde indivi-
duen en individuen met een zich ontwikkelende, 
aan voeding gerelateerde ziekte. Zo’n profiel kan 
dienen als gezondheidsindicator en als instrument 
om het effect van aanpassingen in de voeding te 
bestuderen.

Stimulerende werking voedings-
middelen op immuunsysteem
Van veel voedingsproducten wordt geclaimd dat 
ze goed zijn voor het immuunsysteem, maar hun 
werking is vaak onvoldoende bewezen. Wage-
ningen UR Food & Biobased Research ontwikkelt 
binnen het internationale onderzoeksprogramma 
FibeBiotics – dat zich richt op de ontwikkeling 
van tools om het effect van voedselcomponenten 
en -producten op het immuunsysteem vast te 
stellen – een aanpak voor de onderbouwing van 
een gunstig effect op het immuunsysteem, vooral 
op basis van specifieke polysaccharidenhoudende 
producten voor ouderen.
Polysacchariden zijn grotere koolhydraten, opge-
bouwd uit tien of meer eenheden monosaccha-
ride. Elke polysaccharide is weer net iets anders 
en het is dus belangrijk te weten welke wel en 
welke niet bijdragen aan een alert immuunsys-
teem. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling 
van producten voor de Europese markt met een 
wetenschappelijk onderbouwd positief effect 
op het immuunsysteem, maar tevens ook het 
ontwikkelen van in vitro modellen die het gebruik 
van proefdieren voor dergelijk productontwik-
kelingsonderzoek zullen verminderen.

Effect van verlaging kopergehalte in 
voeders
Het verminderen van koper en zink in de bodem 
via dierlijke mest is wenselijk. Om dit te bereiken 

Terugblik 
op 2013

zijn het voormalige Ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw & Innovatie en het Product-
schap Diervoeder enkele jaren geleden een 
onderzoeksproject gestart om vast te stellen 
hoeveel koper en zink groeiende varkens 
daadwerkelijk nodig hebben. De inzet is om de 
gehalten van deze sporenelementen in voer en 
mest te verlagen, zonder dat dit ten koste gaat 
van de gezondheid, het welzijn en de productie 
van de dieren. Het onderzoek toonde aan dat 
het zinkgehalte in de voeders flink omlaag kon 
zonder dat het negatieve gevolgen heeft voor de 
dierlijke productie. De fysiologische behoefte aan 
koper bleek voor groei bij groeiende varkens zeer 
laag, maar gaf daarentegen een zeer aanzienlijk 
groeibevorderend effect tot een leeftijd van 12 
weken, dan wel bij een hoge dosering (170 mg/kg). 
Daarom is nadere bestudering noodzakelijk naar 
het effect van vermindering van groeibevorde-
rend koper in biggenvoeders.
Het onderzoek leidt tot een advies aan het Minis-
terie van Economische Zaken. 

Diervriendelijke euthanasiemethoden 
voor wrakke dieren
Soms worden dieren niet gedood voor vleescon-
sumptie, maar omdat ze ‘wrak’ zijn. Hun dieren-
welzijn is zodanig laag, dat euthanasie de minst 
slechte optie is. Het onderzoekinstituut Livestock 
Research van Wageningen UR onderzoekt welke 
alternatieven er zijn om deze wrakke dieren op 
veehouderijbedrijven te doden. Het gaat hierbij 
om het doden van dieren uit welzijnsoogpunt 
en niet voor de productie van vlees of overige 
dierlijke producten. De dodingsmethode dient 
te voldoen aan specifieke voorwaarden, zoals 
aan het huidige Besluit doden van dieren én de 
voorwaarden zoals die in de Wet Dieren beschre-
ven staan: bij het doden van dieren en daarmee 
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verband houdende activiteiten wordt de dieren 
elke vermijdbare vorm van pijn, angst of lijden 
bespaard. Naast dierenwelzijn zijn veiligheid (van 
de veehouder) en praktische uitvoerbaarheid 
belangrijke aspecten.

4
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Wageningen UR streeft in haar onderzoek naar 
zo min mogelijk proeven met dieren. Is een 
dierproef onontkoombaar, dan worden zo min 
mogelijk proefdieren ingezet. Het onderzoek 
wordt zodanig opgezet dat het leed en ongemak 
voor het proefdier het minst is. 
Bij beide onderdelen van Wageningen UR is het 
aantal proefdieren over 2013 opnieuw gedaald. 
In 2012 ging het om in totaal 56.675 dieren: 
14.537 bij de universiteit en 42.138 bij de DLO-
onderzoeksinstellingen. In 2013 betrof het in 
totaal 48.194 dieren. Dit betekent een afname 
van 8.481 dieren (15%) ten opzichte van 2012.  
In 2012 betrof de afname al 13%.

Zeker als het gaat om (dier)gezondheid en voed-
selveiligheid vereist de overheid het gebruik van 
dieren. In die situaties is het dier het object van 
onderzoek. Soms is dat voor het dier ingrijpend, 
maar vaak is er sprake van weinig ongerief, zoals 
bij alleen maar bloed afnemen. Ook wordt er 
onderzoek uitgevoerd waarbij het dier een rand-
voorwaarde is om het onderzoek te kunnen doen. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij milieuonderzoek. 
Hiervoor zijn soms grote aantallen dieren nodig 
en is het ongerief gering. In de meeste gevallen 
gaan de dieren na het onderzoek weer gewoon 
terug naar hun oorspronkelijke leefsituatie. 5

Belangrijkste categorieën proefdieren in 2013

 Wageningen University  Stichting DLO

 Knaagdieren 1.802 17.389
 Varkens  447  1.364
 Runderen  620  786
 Kippen  5.848  9.824
 Vissen  3.880  4.934
 Overige dieren  334  966

 Totaal 12.931 35.263

Feiten 
en cijfers
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De Wet op de dierproeven (Wod) zal binnenkort 
worden gewijzigd, en hiermee ook de procedure 
van het aanvragen van een DEC-advies.

Op grond van de gewijzigde wet worden onder-
zoeksvoorstellen aangeboden in de vorm van een 
project (met dus een hoger abstractieniveau). 
Een project kan een duur hebben van maximaal 
5 jaar en een hele onderzoekslijn bevatten. De 
hoofdlijnen van de procedure van een projectaan-
vraag zijn hierna weergegeven. 
Een projectaanvraag wordt vooraf afgestemd met 
een interne Instantie voor Dierenwelzijn (IvD). 
Hiervan zijn er bij Wageningen UR twee in op-
richting, één voor Wageningen University en één 
voor de Stichting DLO (in Lelystad). De project-
aanvraag wordt daarna ingediend bij de (ook nog 
op te richten) Centrale Commissie Dierproeven 
(CCD). Deze CCD verlangt een advies van een 
door de overheid erkende DEC. Dit zal meer tijd 
vragen dan voorheen (maximaal 40 werkdagen). 
Na verlening van de projectvergunning zal de 
CCD een vanaf dat moment verplicht aan te leve-
ren niet-technische samenvatting publiceren. Het 
projectvoorstel mag in het Nederlands of Engels 
worden geschreven, de niet-technische samen-
vatting moet in het Nederlands. Een project kan 
meerdere experimenten bevatten. Experimenten 
mogen pas worden uitgevoerd na goedkeuring 
van de IvD. De IvD toetst op de drie V’s (vervan-
ging, vermindering, verfijning) en beoordeelt of 
het experiment onder de projectvergunning past.

Wageningen UR is momenteel ook bezig met het 
ontwikkelen van een nieuw softwaresysteem om 
de formulierenstroom beter te kunnen beheersen 
(een nieuw DierproevenRegistratieSysteem). 
Hierin worden het projectformulier voor de CCD, 
de niet-technische samenvatting en de experi-
menten op werkplanniveau opgenomen.

6
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Bij Wageningen UR vindt veel onderzoek plaats 
naar het optimaliseren van gebruikte houderij-
systemen, zowel in de landbouw als in de zich 
sterk ontwikkelende aquacultuur. Behalve de 
wettelijke kaders die gelden met betrekking tot 
dierproeven, vormt de maatschappelijke context 
een belangrijk aandachtspunt voor de DEC bij de 
beoordeling van dierproeven. Concreet betekent 
dit, dat de DEC in haar beoordeling een vinger 
aan de pols houdt voor wat betreft de richting 
waarin de houderijsystemen zich ontwikkelen, 
en met name de aandacht die het onderzoek 
heeft voor dierenwelzijn en diergezondheid. Een 
onderzoeksbenadering die uitsluitend is gericht 
op productieverhoging acht zij niet wenselijk. 
Wageningen UR voert ook dierexperimenteel 
onderzoek uit in het kader van wettelijke 
voorschriften, die de veiligheid en werkzaam-
heid van geneesmiddelen moeten garanderen. 
Voor toelating op de markt is een dierproef nog 
steeds een vereiste. Ook vindt er een aantal 
dierproeven plaats voor het onderwijs in de 
vorm van practica of voor practica die gericht 
zijn op de ontwikkeling van onderwijsmateriaal. 
Bij dergelijke dierproeven is de relevantie voor 
de opleiding en de plaats binnen het curriculum 
(in de tijd) een aandachtspunt. Het belang van 
het doen van dierproeven voor de professionele 
ontwikkeling van de student en de toekomstige 
beroepspraktijk moet voldoende aannemelijk 
worden gemaakt.
Hierna wordt een beeld geschetst van discussies 
bij de DEC’s en worden ook voorbeelden gegeven 
van morele dilemma’s.

• Gebrek aan relevante kennis of ervaring
In 2013 zijn enkele keren experimenten aange-
vraagd met een diersoort waar weinig ervaring 
mee is binnen de instelling, zowel wat betreft de 

experimentele procedures bij deze dieren als het 
houden en verzorgen van de dieren. Incidenteel 
komt het voor dat ook literatuur of expertise bij 
andere instellingen over deze dieren ontbreekt. 
Door dit gebrek aan kennis is de kans iets groter 
dat dieren onder suboptimale omstandigheden 
worden gehouden of dat de biotechnische 
handelingen nog getraind moeten worden. Deze 
aspecten moeten bij de ethische afweging worden 
meegenomen. 

• Vaststaande protocollen
Soms krijgt de DEC te maken met onderzoek, dat 
volgens een (door een overheid) voorgeschreven 
protocol moet worden uitgevoerd. Vaak is dit 
geprotocolleerde onderzoek duidelijk voor 
verbetering vatbaar ten aanzien van de 3 V’s 
(vermindering, verfijning en vervanging van 
dierproeven), maar laten de voorschriften dit niet 
toe. De DEC in dergelijke gevallen ervoor al het 
mogelijke in het werk te stellen om deze protocol-
len ter discussie te stellen, zowel bij de verant-
woordelijke instellingen als bij opdrachtgevers en 
op congressen. 

•  Inschatten Mate van Ongerief
Volgens de Code of Practice “Immunisatie” 
hebben adjuvantia, afhankelijk van de toedie-
ningsroute, een vastgestelde mate van ongerief. 
Deze inschaling van het ongerief is gebaseerd op 
ervaringen met laboratoriumdieren (met name 
knaagdieren) en is hier ook op toegespitst. Uit 
ervaringen met landbouwhuisdieren blijkt dat de 
hoeveelheid ongerief die optreedt na toediening 
van een adjuvans, soms beduidend lager is dan 
bij laboratoriumdieren. Om overschatting van het 
ongerief te voorkomen zou afgeweken moeten 
kunnen worden van de Code of Practice. Deze dis-
cussie moet echter op een hoger niveau dan het 
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Discussies en 
morele dilemma’s

er vóór het uitkomen handelingen zijn verricht 
die tot gevolg kunnen hebben dat de dieren na 
het uitkomen ongerief ondervinden. De kuikens 
die in het ei overlijden worden niet als proefdier 
aangemerkt. 
In een andere proef was sprake van controledie-
ren die geen ongerief ondervonden en geen en-
kele proefdiertechnische handeling ondergingen. 
Vanuit dat oogpunt zouden de dieren niet onder 
de Wet op de dierproeven (Wod) vallen. Men kan 
echter ook redeneren dat de controlegroep een 
essentieel deel van de proef is en dat zonder deze 
groep de proef niet valide zou zijn. Vanuit deze 
benadering zouden de controledieren wel onder 
de Wod moeten vallen. 

DEC-niveau plaatsvinden en in een nieuwe code 
zou voor het inschatten van de mate van ongerief 
verschil gemaakt moeten worden tussen dier-
soorten. Omdat een onderzoeker gehouden is aan 
de huidige code zal de inschatting van de mate 
van ongerief vooralsnog gehandhaafd blijven. De 
onderzoeker kan dan in de welzijnsevaluatie het 
werkelijk opgetreden ongerief aangeven.

•  Extra dier gebruiken om solitaire huisvesting te 
voorkomen 

Voor het verkrijgen van biologisch materiaal 
is vaak één dier voldoende. Als dit infectieus 
materiaal betreft moet het dier gehouden worden 
op BSL3-inperkingsniveau. Op dit niveau mag 
geen enkel dier levend de BSL3-accommodatie 
verlaten. Het proefdier staat daarvoor een aantal 
dagen solitair gehuisvest. Solitaire huisvesting 
wordt voor groepsdieren algemeen gezien als 
een ernstige aantasting van het ongerief. Is 
het ethisch verantwoord om als gezelschap een 
soortgenoot erbij te huisvesten, zoals sommige 
opdrachtgevers eisen? De conclusie van de DEC 
was dat het voor een dergelijke korte periode 
ethisch onaanvaardbaar is om een extra dier in 
te zetten, dat vervolgens geëuthanaseerd moet 
worden en niet gebruikt zal worden. Het betere 
welzijn gedurende een beperkt aantal dagen voor 
het proefdier weegt niet op tegen de aantasting 
van het principe ‘recht op leven’ voor het andere 
dier. 

•  Welke dieren worden als proefdier beschouwd? 
Bij een proef werden kippenembryo’s in het ei 
gevaccineerd en na het uitkomen geen hande-
lingen meer aan de kuikens gedaan; het uitkom-
percentage was de enige uitleesparameter. De 
DEC stelde vast dat de dieren in deze proef wél 
als proefdier aangemerkt moeten worden, omdat 
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Steeds meer aandacht gaat uit naar alternatieven 
voor dierproeven. Hieronder volgt een aantal 
wegen voor de toekomst in het onderzoek van 
Wageningen UR.

Nieuwe testmethoden reduceren 
aantal proefdieren
De onlangs bij Wageningen University aangestel-
de hoogleraar Reproductie- en ontwikkelingstoxi-
cologie, Bennard van Ravenzwaay, schetst in zijn 
inaugurele rede “Innovative approaches to reduce 
animal testing” een overzicht van de mogelijkhe-
den om het aantal dierproeven als ratten, muizen, 
vissen voor toxicologisch onderzoek te beperken. 
Hij gaat daarbij uit van de informatie die dierproe-
ven opleveren en onderzoekt de mogelijkheden 
of die kennis ook op andere wijze is te verkrijgen. 
Daarbij gaat hij ook dieper in op de drie bekende 
velden waar verbeteringen kunnen optreden: ver-
mindering, verfijning en vervanging. Dat gaat dus 
verder dan alleen het zoeken naar vervangende 
methoden voor dierproeven. Hieronder aandacht 
voor het begrip verfijning.
Verfijning wijst naar het vermijden van de 
schadelijkste en meest stressvolle situaties voor 
proefdieren, door bijvoorbeeld alleen op een 
deel van het dier, zoals het oor, te testen. De 
hoogleraar pleit ervoor om het concept verfijning 
uit te breiden met moderne methoden die extra 
dierproeven overbodig maken. Door meer gebruik 
te maken van reageerbuisproeven en de zich 
ontwikkelende 21ste-eeuwse wetenschapsvelden 
(zogenoemde ‘omics’-wetenschappen) en door het 
ontwikkelen van intelligente teststrategieën kan 
het aantal noodzakelijke dierproeven duidelijk af-
nemen. Daaronder vallen nieuwe studiegebieden 
als proteomics (over eiwitten), transcriptomics 
(over genen en hun expressie) en metabolomics 

(over natuurlijke stoffen in het lichaam). ‘De 
omics-data geven ons inzicht in de manier waarop 
een stof in het lichaam werkt, zodat we met 
minder studies én minder proefdieren uit kunnen.’

Gifstoffen in schelpdieren opsporen 
zonder proefdieren
Het onderzoeksinstituut RIKILT heeft samen 
met projectpartners een methode ontwikkeld 
om natuurlijke, maar ziekmakende gifstoffen in 
schelpdieren op te sporen zonder het gebruik 
van proefdieren. Deze natuurlijke gifstoffen, de 
zogenaamde mariene biotoxinen, worden door 
algen geproduceerd en kunnen zich ophopen 
in schelpdieren zoals mosselen en oesters. 
Consumptie van deze besmette schelpdieren 
kan leiden tot diarree, overgeven, buikkramp en 
neurologische aandoeningen.
Om te voorkomen dat giftige schelpdieren op de 
Europese markt terechtkomen, schrijft de huidige 
wetgeving van de Europese Unie een diertest 
(muis of rat) voor als officiële methode om deze 
toxinen te bepalen. Deze diertest is echter onbe-
trouwbaar en erg dieronvriendelijk. Daarom is in 
2005 een EU-project van start gegaan (BIOTOX) 
met als doel de diertest te vervangen door een 
betrouwbare alternatieve methode. De inmid-
dels ontwikkelde test kan verschillende lipofiele 
(vetminnende) mariene biotoxinen van elkaar 
onderscheiden en ze op zeer lage concentraties 
meten. Als de nieuwe test in heel Europa is inge-
voerd (vanaf 2015) zijn daarmee tienduizenden 
proefdieren per jaar te voorkomen. De diertest is 
dan verboden.

Voeding op maat
In de voedselvoorziening voor mens en dier is 
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het voor de nabije toekomst een grote uitdaging 
om een antwoord te vinden op het wereldwijde 
tekort aan eiwitten. Mogelijke oplossingen liggen 
onder andere op het gebied van alternatieve 
eiwitbronnen, zoals bijvoorbeeld plantaardige 
eiwitten (o.a. lupine, haver), algen, insecten 
en mogelijk bijproducten uit bioraffinage. Deze 
nieuwe eiwitbronnen vragen echter om nieuwe 
inzichten betreffende de impact op de proces- en 
productietechnieken, impact op bijvoorbeeld het 
darmstelsel en immuunsysteem, en de mate van 
consumptie en acceptatie door de eindgebruikers.
De primaire doelstellingen van het programma 
“Voeding op maat” zijn:
•  bepaling van de impact van alternatieve 

eiwitbronnen in humane en dierlijke voedselpro-
ducten, met een focus op de interactie tussen 
proces- en productietechnologie en biofunctio-
naliteit in het darmstelsel;

•  vertaling en valorisatie van deze kennis naar 
tastbare en geaccepteerde voedselproducten in 
de voedingsindustrie voor mens en dier;

•  verspreiding van deze kennis in wetenschap-
pelijk tijdschriften en het onderwijs van Wage-
ningen UR.

Alle projecten zijn verbonden met industriële 
partners uit de feed- en foodsector, die naast een 
adviserende rol ook uitvoerende taken hebben, 
zoals productie van eiwitten en uitvoering van 
chemische en fysiologische analyses, productie-
testen op pilotschaal, uitvoering van dierproeven.

Alternatief voor oogtest met konijnen
Om te weten of stoffen, bijvoorbeeld waspoeders, 
irriterend zijn voor ogen, was tot voor kort 
de Draize-test nodig. Daarbij krijgen levende 
konijnen het te testen product in hun ogen 
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aangebracht. De test is niet bepaald diervrien-
delijk en al lange tijd omstreden. Daarnaast zijn 
de testresultaten ook niet altijd betrouwbaar. 
Levende konijnen reageren verschillend. Terwijl 
sommige konijnen niets doen, beginnen andere 
zich overdreven te poetsen. Daarbij kunnen 
infecties ontstaan die tot de onterechte conclusie 
kunnen leiden dat een middel ernstig irriterend is. 
Testen geven al gauw een te negatief resultaat.
De Wageningse promovendus Menk Prinsen, toxi-
coloog bij TNO Triskelion, werkte dertig jaar aan 
een alternatief om het gebruik van proefdieren 
zoveel mogelijk te vermijden en tegelijkertijd de 
testresultaten te verbeteren. Hij vond een betere 
standaardtest met kippenogen uit slachtafval. Het 
hoornvlies reageert ook buiten het lichaam nog 
steeds op producten. De schade na behandeling 
is meetbaar aan het troebel worden van het 
hoornvlies, afgestorven cellen en afname van de 
dikte van het hoornvlies. De test werd in 2013 
internationaal toegelaten als alternatief voor het 
testen van niet-irriterende en ernstig irriterende 
producten. Belangrijke fabrikanten volgen zijn 
testmethode inmiddels. Voor irriterende produc-
ten moet nog steeds op konijnen worden getest, 
maar wordt de testmethode mogelijk binnen 
afzienbare tijd goedgekeurd.
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