
Hoe kijkt de Nederlander naar
dierproeven?

Poll 2022



Een onderzoek naar dierproeven in Nederland

In 2016 maakte Martijn van Dam, toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken, bekend dat het
kabinet de ambitie had om dierproeven uit te faseren. Hij zei ernaar te willen streven dat Nederland tegen
2025 de koploper op het gebied van innovatie zonder gebruik van dieren zou zijn.

Om dit te bewerkstelligen is in 2018 het Transitieprogramma Proefdiervrije Innovatie (TPI) gelanceerd. Dit
programma staat onder toezicht van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit en bestaat uit
vertegenwoordigers van nog vijf andere ministeries, de academische wereld, de industrie,
financieringsorganen en een niet-gouvernementele organisatie. Met de lancering van TPI kwam er echter
een verandering in de missie: Nederland wil nu “een voorloper” worden in diervrije innovatie, een stap
terug van “de koploper”, en er wordt niet meer gesproken over het uitfaseren van dierproeven.

TPI richt zich alleen op de ontwikkeling van diervrije methoden, zonder dierproeven te ontmoedigen of
tijdlijnen vast te stellen voor de overgang naar proefdiervrije innovatie. Het aantal dierproeven dat jaarlijks
op dieren wordt uitgevoerd, wordt niet gebruikt als maatstaf om succes te meten.



En dat is duidelijk te zien. Sinds 2016 – het jaar waarin het doel werd gesteld – blijkt uit officiële statistieken
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dat het aantal procedures op dieren niet is afgenomen. In
2020, het laatste jaar waarvan er gegevens zijn, vonden er 448.798 dierproeven plaats, ongeveer hetzelfde
aantal als in de vijf voorafgaande jaren. Na het lijden in experimenten, wordt de overgrote meerderheid
van de dieren gedood.

Daarnaast zijn er in 2020 398.036 dieren gefokt en gedood zonder te worden gebruikt in experimenten,
ofwel omdat ze niet voldeden aan de criteria voor experimenten – bijvoorbeeld omdat de proefnemers
dieren van een ander geslacht of met andere genen wilden – of als gevolg van overmatig fokken.

Kamerleden pleiten al jaren voor een afbouw van het aantal dierproeven. PETA Nederland en Animal Rights
zagen in dat het hoog tijd was om de publieke opinie over dierproeven in Nederland te peilen en gaven
daarom opdracht tot een onafhankelijk onderzoek onder het Nederlandse publiek.

Voor het onderzoek kregen 1.787 respondenten uit verschillende bevolkingsgroepen – zonder specifieke
voorkennis van dierenrechten of dierproeven – een aantal vragen over dierproeven voorgelegd. Er werd
voor gezorgd dat de resultaten van het onderzoek representatief waren voor de algemene bevolking.
Hiertoe zijn de gegevens gewogen met behulp van poststratificatie op basis van een gezamenlijke
demografische verdeling van leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, migratieachtergrond en Nielsen-regio, met
behulp van censusgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast is bij de weging rekening
gehouden met politieke voorkeuren.



In dit rapport worden de uitkomsten van relevante vragen belicht en uitgesplitst naar geslacht en
leeftijdsverdeling. De volledige resultaten vindt u hier.
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In 2016 sprak de Nederlandse
overheid de ambitie uit om
koploper te zijn in proefdiervrije
wetenschap en
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dierproeven verwacht?

Totaalcijfers

Uitgesplitst naar leeftijd



Ja
75.9%

Nee
24.1%

Ja Nee

18 - 24 25- 34 35- 44 45 - 54 55-64 65+

100 

75 

50 

25 

0 

Ja

Nee

Sinds 2016 is het aantal dierproeven
niet afgenomen. Sterker nog, de
laatste statistieken laten een lichte
stijging zien. Wilt u dat de overheid
vanaf nu stappen onderneemt om
het aantal dierproeven per jaar
continu terug te dringen?
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Het aantal experimenten op apen is
in Nederland met ruim een derde
toegenomen van 155 in 2019 naar
212 in 2020 (37% stijging). Wilt u
dat de overheid stappen onderneemt
om experimenten op apen te
beëindigen?
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Het aantal experimenten op katten
en honden is gestegen. Wilt u dat de
overheid stappen onderneemt om
experimenten met honden en katten
te beëindigen?
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