
tijd om Europa naar dierproefvrije biomedische wetenschap te leiden

NIEUWE REGERING:
Geachte minister Staghouwer,

Gefeliciteerd met uw benoeming.

Nederland had al in 2016 de tijdige ambitie om een 
koplopersrol te vervullen bij innovatie in biomedisch 
onderzoek en het testen van de veiligheid van 
chemicaliën en geneesmiddelen zonder dierproeven, en 
om de ontwikkeling van effectieve nieuwe medicijnen 
en behandelingen te versnellen door in te zetten op 
mensrelevante, dierproefvrije onderzoeksmethoden. 
Helaas schiet de huidige aanpak van de regering, die zich 
hoofdzakelijk richt op het ontwikkelen van vervangende 
methoden voor dierproeven, tekort. Om het gestelde doel 
te bereiken, moet dit werk worden gecombineerd met 
een kritischere kijk op dierproeven en hun relevantie, en 
de broodnodige streefcijfers en termijnen.

Grote kans voor Nederland
In een ongekende stap heeft het Europees Parlement in 
september 2021 een resolutie aangenomen waarin de 
Europese Commissie wordt opgeroepen een actieplan 
op te stellen om een einde te maken aan alle dierproeven 
in de EU. De motie vraagt om een lijst met mijlpalen, 
reductiedoelstellingen en een ambitieus tijdpad. 

De resolutie biedt de nieuwe Nederlandse regering een 
unieke kans om de ambitie om een koploper te zijn in 
dierproefvrije innovatie waar te maken. Nederland kan 
veel bijdragen aan een actieplan om een einde te maken 
aan dierproeven, op basis van de ervaring en expertise 
die is opgedaan met het door de regering geleide 
Transitie proefdiervrije innovatie (TPI) en het werk dat 
in de aanloop naar het TPI is verricht door de Denktank 
Aanvullende financiering alternatieven voor dierproeven 
en het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid voor het 
opstellen van een afbouwplan.

Neem het voortouw, zoals beloofd in 2016
Wij – als experts in het veld – roepen Nederland 
op om een nationaal actieplan voor het beëindigen 
van dierproeven te ontwikkelen dat als voorbeeld 
kan dienen voor de Europese Commissie. Dit plan 
moet reductiedoelen, tijdlijnen en uitvoerbare 
stappen bevatten, zoals het beëindigen van proeven 
waarvan al bewezen is dat ze geen voordelen voor 
mensen opleveren; het uitvoeren van systematische 
beoordelingen om aanvullende onderzoeksgebieden 
te identificeren waar dierproeven geen voordelen voor 
mensen opleveren; het vaststellen van een kader voor 
ethisch gebruik van menselijke vrijwilligers, materialen 
en gegevens; het opleiden van wetenschappers, 
docenten en regelgevers, en het creëren van structurele 
financieringsregelingen die prioriteit geven aan 
onderzoek zonder het gebruik van dieren.
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