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Jaarplan Nationaal Comité advies dierproevenbeleid 2017 

 

Doel: 

Het NCad is ingesteld voor de bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke 

doeleinden en voor onderwijs. Het NCad streeft tevens  naar zichtbare resultaten  op het gebied 

van vervangen, verminderen en verfijnen (3V’s) van dierproeven en de ethische toetsing daarvan 

met behoud van de wetenschappelijke doelen. Dit draagt bij aan een minimalisatie van 

proefdiergebruik en stimuleert dierproefvrije innovaties. 

 

Hoe:  

a. gevraagd en ongevraagd adviseren van de Minister van Economische zaken (EZ), de Centrale 

Commissie Dierproeven (CCD) en de Instanties voor Dierenwelzijn (IvD)  

b. verspreiden van de beste praktijken bij het gebruik van dieren in dierproeven 

c. het uitwisselen van informatie met de nationale comités van andere lidstaten 

d. het stimuleren van de ontwikkeling, validatie, acceptatie en toepassing van alternatieven voor 

dierproeven (zowel op nationaal als internationaal niveau) 

e. het ondersteunen van de communicatie tussen en met professionals in het veld van dierproeven 

en alternatieven 

f. het verzorgen van de communicatie naar de samenleving over dierproeven en alternatieven. 

 

 

Activiteiten in 2017: 

 

2017 staat in het teken van de afwerking van eerder gevraagde adviezen. Het NCad zal het 

departement enige ondersteuning bieden bij de vertaling en implementatie van haar adviezen, 

bijvoorbeeld door communicatie of deelname aan verdiepende bijeenkomsten. Daarnaast wil het 

NCad een verdere slag maken in de kennisdeling en -verspreiding op nationaal en Europees 

niveau. Het NCad wil op internationaal niveau in de voorhoede opereren en nieuwe initiatieven die 

het 3V-beleid ondersteunen nemen of steunen. Tenslotte wil het NCad in haar 

communicatiestrategie meer aandacht geven aan communicatie met de samenleving.  

 

In 2017 zal het NCad, met behoud van haar onafhankelijke positie, ook bezien hoe de  afstemming 

met onder andere ZonMw en RIVM en andere relevante publieke organisaties verder versterkt kan 

worden om verbeteringen gericht op de 3 V’s te stimuleren.  

 

Begin 2017 zal de missie en ambitie van het NCad herijkt worden op basis van opgedane 

ervaringen en de inzichten van de leden.  

 

De volgende activiteiten staan in 2017 op de agenda  

a. Uitwerken van gevraagde adviezen op gebied van: 

i. In voorraad gedood (deel 2): de CCD vraagt om handvatten 

ii. Deprivatie 

 

b. Vervolg advies Afbouwschema:  

➔ Het opstellen van een format/stramien als basis voor de beschrijving 

van streefbeelden. 

➔ Stimuleren, entameren, adviseren met betrekking tot het opstellen en 

uitwerken van streefbeelden door experts in de (sub)domeinen van; 

➢ fundamenteel  

➢ toegepast onderzoek 

➢ educatie 

➔ Coördineren en intensief samenwerken met RIVM en ZonMw 

 

c. Sturende samenwerking met experts om te komen tot  een Code of Practice of andere 

‘guidance’ op gebied van Synthesis of Evidence waarbij het NCad er naar streeft dit op 

Europees niveau samen met een door het NCad ingestelde internationale werkgroep op te 

stellen, waarbij invulling wordt gegeven aan de vraag van de CCD over het onzorgvuldig 

proefdiergebruik. 
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De Europese werkgroep is in 2016 vormgegeven en heeft een eerste bijeenkomst gehad 

op 8 december in het Europees parlement in Brussel. 

 

d. Coalities vormen in Europees verband met andere NC’s om gezamenlijk 3 V gerelateerde 

onderwerpen op te pakken, vorm te geven en uit te rollen binnen Europa. Tevens kan 

middels een dergelijk netwerk kennis en informatie uitgewisseld worden. 

 

Dit zou moeten uitmonden in de formatie van een aantal Europese referentiecentra waar 

kennis en kunde op het gebied van dierproeven en de 3Vs geharmoniseerd en gebundeld 

is. 

Een eerste stap daarvoor is het leggen van contacten met gelijkgestemde landen zoals 

België, Duitsland, Zweden, Groot Brittannië en Denemarken. Deze landen vormen ook voor 

het onderwerp Dierenwelzijn al vaker coalities.   

 

 

e. Invulling geven aan uitwisselen kennis met IvD platform 

 
a. Behandelen van vragen op verzoek van het IvD platform zoals het ontwikkelen van 

een CoP voor Experimental design/statistiek 

b. Actief deelnemen aan bijeenkomsten van IvD’s georganiseerd door het IvD 

Platform  

 

f. Opstellen van publieksinformatie  

a. follow up van bijeenkomst over communicatie 

 

g. Presentaties geven op (inter)nationale bijeenkomsten over adviezen en werkzaamheden 

van het NCad:  

a. Streefbeelden in de (sub)domeinen van educatie, toegepast en fundamenteel 

gericht op afbouw of significante vermindering van dierproeven 

b. gegevenspakhuis 

c. Werkwijze + adviezen van het NCad, zoals pijn, SoE, deprivatie, herplaatsing  

 

 

Begroting en formatie 

Het NCad kan beschikken over een ondersteunend team, bestaande uit een algemeen secretaris 

(0,35 fte), (senior)adviseurs (3,0) fte, een communicatieadviseur (0,3 fte) en terugvallen 

secretariële ondersteuning (0,5 fte). De adviserende taken zijn zo veel mogelijk bij vaste 

medewerkers van het ondersteunende bureau belegd. Specifieke taken kunnen ook tijdelijk bij 

anderen binnen het bureau worden belegd. De leden en voorzitter zijn in principe beschikbaar voor 

twee dagen respectievelijk vier dagen in de maand. 

Bij de planning van activiteiten moet van die bezetting worden uitgegaan. Nu de Commissie 

grotendeels is gesetteld zal deze formatie en beschikbaarheid voldoende moeten zijn voor het 

oppakken van genoemde activiteiten, maar vergt dit wel strakke sturing op rollen en processen. 

De Commissieleden hebben in de eerste twee jaar aanzienlijk meer tijd geïnvesteerd in het NCad-

werk en ook de belasting van het ondersteunend team is hoog geweest. 

 

Voor het werk van het NCad is door EZ 966.072 euro beschikbaar gesteld. Daarvan is 568.745 

euro benodigd voor personele kosten en 89.447 voor communicatieadvies. 110.880 is 

gereserveerd voor de vergoedingen aan en declaraties van leden. 197.000 resteert voor materiële 

uitgaven, inclusief communicatie, bijvoorbeeld voor het organiseren van workshops en 

bijeenkomsten of verspreiden van adviezen.  
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Planning per activiteit 
 

 
 

2017 jan feb apr mei jun jul aug sep okt nov dec inzet NCad inzet OB

In voorraad gedood 

deel II

23 jan. Twee 

werkgroepen

22 februari 2 

werkgroepen 

afzonderlijk

bijeenkomst 

met 2 

werkgroepen 

tegelijk

vormgeving, 

druk vertaling gereed Jan-Bas Prins 0,2 fte Diana Kegler

Deprivatie

9 januari tweede 

werkgroep 26 jan 

maatschappelijke 

consulatie

6 en 7 februari 

werkgroepen

vormgeving, 

druk, vertaling gereed

Coenraad 

Hendriksen, Wim de 

Leeuw

Malou Wirken, Leane van 

Weereld

vervolg advies 

Afbouwschema

eerste concept notitie 

streefbeelden

tweede concept notitie 

streefbeelden en 

vaststelling daarvan, 

invulling samenwerking 

RIVM, ZonMw, 

orienterende 

bijeenkomsten

eerste  

streefbeelden 

gereed

Coenraad 

Hendriksen, Wim de 

Leeuw, Pieter 

Roelfsema

Marjolein Schilders-van 

Boxel, Leane van Weereld

SOE CoP

ormgeving, 

druk, vertaling gereed

Pieter Roelfsema, 

Wim de Leeuw 0,2 fte Carlo Rutjes

coalaties vormen 

met andere NC's contacten leggen met België, Duitsland, Zweden en Denemarken

Herman Koeter, 

Reineke Hameleers vacature

kennisuitwisseling 

IvD platform

eerste afspraak met IvD 

platform

eerste aanzet 

voor 

bijeenkomst 

met IvD's

bijeenkomst 

IvD's henriette Bout

Marjolein Schilders-van 

Boxel

follow up 

bijeenkomst 

communicatie

bijeenkomst met NCad 

voor opstellen 

publiekscommunicatie Inge Toussaint

uitwerken van pilot streefbeelden

vervolg volgende 

streefbeelden

6 maart werkgroepen

start uitwerking daarvan

mrt


