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Geachte heer Kool,  

 

Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) heeft met interesse kennis 

genomen van de adviesaanvraag van de staatssecretaris om te komen tot een 

afbouwschema voor dierproeven.  

 

Het NCad beschouwt dat als een uitdagend en ambitieus verzoek, waarop zij 

graag wil ingaan. Zij tekent daarbij echter aan dat het gegeven tijdpad aan de 

zeer krappe kant is om tot een vergaand uitgewerkt afbouwschema te komen dat, 

middels input van relevante experts en stakeholders, ook al breed in het veld kan 

worden gedragen.  

Het NCad ziet dan ook geen mogelijkheden om in dit korte tijdsbestek haar ideeën 

over afbouw niet meer dan zeer beperkt internationaal te toetsen en daar 

draagvlak voor te vinden. Dit zal zeker in een latere fase noodzakelijk zijn omdat 

het realiseren van uitfasering van dierproeven intensieve internationale 

samenwerking zal vergen.   

 

Met deze inkadering zal het NCad zich ten volle inzetten om in oktober 2016 een 

helder advies te kunnen voorleggen met concrete doelen en te zetten stappen 

voor afbouw van dierproeven.  

Dit door inzicht te verschaffen in waar de mogelijkheden vooral liggen en waar 

vooral niet en welke stappen er moeten worden gezet om het proefdiergebruik 

voor specifieke sectoren af te bouwen.  

 

Gezien de breedte van het veld waarin dieren worden gebruikt voor 

wetenschappelijk onderzoek en de daaraan gekoppelde specifieke doelstellingen 

en aanpak, zal het NCad in haar plan van aanpak een zekere prioritering moeten 

aanbrengen.  

Bij de uitwerking van het verzoek is het naar de opvatting van het NCad dan ook 

gewenst om allereerst de op middellange termijn meest perspectiefvolle sectoren 

te duiden. Hierbij zullen de doelstellingen van de huidige dierproeven in genoemde 

sectoren zorgvuldig tegen het licht worden gehouden.  
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Waarom vinden die plaats en zijn er andere wegen denkbaar om dat doel te 

dienen vanuit een proefdiervrije gedachte? Als voorbeeld mag dienen de sector 

wettelijk voorgeschreven dierproeven waarvan de onderliggende kwaliteits-  en 

risicomodellen zullen worden doorgelicht omdat daar wellicht aangrijpingspunten 

liggen voor een nieuwe, proefdiervrije strategie.   

 

Het NCad zal voor de wetenschappelijke en wettelijke aspecten intensief 

samenwerken met het RIVM. Ook zullen meerdere nationale en internationale 

wetenschappelijke instellingen en regelgevende organisaties en autoriteiten 

worden geraadpleegd.  

Voor maatschappelijke en beleidsmatige aspecten zullen naast in de 

adviesaanvraag genoemde rapporten en documenten vooral ook maatschappelijke 

organisaties en stichtingen, met name de Stichting Proefdiervrij en ‘Eurogroup for 

Animals’ worden betrokken: hun zienswijzen, suggesties en adviezen zullen 

duidelijk bijdragen aan het advies.  

 

Met ZonMw en Stichting Proefdiervrij heeft inmiddels overleg plaatsgevonden, 

waarbij zij hebben aangegeven dat zij graag als klankbord voor het NCad 

fungeren en suggesties willen aandragen, maar geen zwaardere rol voor zichzelf 

weggelegd zien gegeven andere prioriteiten.  

Het RIVM draagt graag bij maar heeft daarvoor maar beperkt capaciteit 

beschikbaar. In dat verband wil ik u vragen om het RIVM te verzoeken prioriteit te 

geven aan het geven van bijdragen aan dit advies. 

 

Het NCad zal het transitiedenken zeker meenemen in het ontwikkelen van haar 

advies. Daarnaast is het NCad zich er van bewust dat het succes van diepgaande 

veranderingen in de huidige dierproefpraktijken (d.w.z. het uitfaseren van 

dierproeven), afhankelijk zal zijn van de mogelijkheden tot het waarborgen c.q. 

herijken van de oorspronkelijke maatschappelijke doelstellingen (zoals 

gezondheid, veiligheid, ziektebestrijding). 

 

Het NCad verwacht in het najaar een advies met een koers op hoofdlijnen over 

het transitie proces (afbouw van dierproeven in geprioriteerde sectoren in 10-15 

jaar) te kunnen uitbrengen.  

Op voorhand wil het NCad aangeven dat het realiseren van het toekomstbeeld een 

forse nationale en met name ook internationale inspanning van alle betrokken 

instanties zal vergen.  
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Immers uit eerdere ervaringen blijkt dat tussen technische innovatie en 

acceptatie/implementatie veel tijd verloren gaat en de grootste uitdagingen  

hierbij niet vanzelfsprekend op het wetenschappelijke vlak liggen.  

 

In de verwachting dat u kunt instemmen met bovenstaande benadering, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dr. H.B.W.M. Koëter 

 

 
 

Voorzitter van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid 

 

 




