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Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) is ingesteld voor de bescherming van dieren
die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en voor onderwijs

Aanvragen adviezen staatssecretaris Economische Zaken
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Onderwerpen:

Onderwerp:

• Doden van dieren
• Dieren in voorraad gedood
• Adoptie voormalige proefdieren
• Pijnbestrijding bij proefdieren
• Proeven met honden en katten
• Beheer en benutting gegevens
over dierproeven en alternatieven
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• Dieren in voorraad gedood
• Beheer en benutting gegevens
over dierproeven en alternatieven,
deel 1

• Synthesis of Evidence

Adviezen op 12 oktober 2015 aangeboden
aan staatsecretaris Sharon Dijksma van
het ministerie van Economische Zaken

Totstandkoming adviezen

EZ, CCD, IvD
of andere organisatie vraagt advies

NCad neemt zelf
initiatief voor advies
NCad bespreekt en
laat weten hoe zij de
aanvraag zal oppakken

Advies wordt aangeboden aan de staatssecretaris die het met
beleidsreacie aan de
Tweede Kamer stuurt

Publicatie van de
adviezen op de website

NCad maakt een
plan van aanpak
voor elk opgepakt
advies en publiceert
dat op de website

Deﬁnitief advies
wordt vastgesteld
in vergadering
NCad

Input van experts
uit binnen- en
buitenland in werkgroepen en via
maatschappelijke
consultaties

2 trekkers vanuit
NCad en ondersteuning bureau

Werkgroepen
Werkgroep

Werkgroep

Werkgroep

Pijnbestrijding

Adoptie honden
en katten

Adoptie nonhumane primaten

Maatschappelijke consultatie

Internationaal

Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 3

Over dieren in
voorraad gedood

Over beheer en
benutting gegevens
dierproeven en
alternatieven

Over adoptie
van voormalige
proefdieren

Uitgangspunten

Internationale workshop
met Nationaal Comités
andere EU-landen

Vervangen

Verminderen

Verfijnen

Vervangen van dierproeven
door diervrije methoden.

Terugbrengen van het aantal
proefdieren in onderzoek.

Verminderen van ongerief
voor proefdieren.

Wettelijke taken
- Gevraagd en ongevraagd advies geven aan
minister van Economische Zaken, de Centrale
Commissie Dierproeven en de Instanties voor
Dierenwelzijn over:
• Aanschaf proefdieren
• Fok proefdieren
• Huisvesting proefdieren
• Verzorging proefdieren
• Gebruik van dieren in proeven
• Alternatieven voor dierproeven

- Uitwisselen van informatie met nationale
comités van andere lidstaten over:

• Functioneren Instanties
voor Dierenwelzijn
• Beoordelen van
projectvoorstellen
• Verspreiden beste
praktijken binnen EU

- Verspreiden van beste praktijken bij het gebruik van dieren in dierproeven
- Stimuleren van de ontwikkeling, validatie, acceptatie en toepassing van alternatieven voor dierproeven, zowel op
nationaal als internationaal niveau
- Ondersteunen van communicatie tussen en met professionals in het veld van dierproeven en alternatieven
- Verzorgen van communicatie naar publiek over dierproeven en alternatieven

E-mail: NCad@minez.nl
Telefoon: 0900 2800028
Twitter: @NCad_Nederland

Meer informatie op:
www.NCadierproevenbeleid.nl
www.english.ncadierproevenbeleid.nl

