
 
Verklaring van Belangen 

Nationaal Comité advies Dierproeven 
 

 

Algemeen 

Titel(s) Dr. Ir. 
Voornaam Jan-Bas 
Tussenvoegsels  
Achternaam Prins 
Functie O voorzitter 

• lid 
Korte omschrijving huidige 
werkzaamheden 

- Hoogleraar Proefdierwetenschappen 
- Directeur Proefdiercentrum van het LUMC (www.lumc.nl) 

Expertise en 
onderzoeksinteresse 

Proefdierkunde, erfelijkheidsleer (genetica) 

Andere relevante posities - Vice-president van Institute of Animal Technology (IAT; 
www.iat.org.uk), Engeland 

- Lid van de raad van advies van het Willy van 
Heumenfonds 

- Ad hoc specialist voor de Association for Assessment and 
Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) 
International 

- Voorzitter van Laboratory Animals Ltd. (www.lal.org.uk), 
Engeland 

- Lid van de adviesraad van de Infrastructuur voor in-vivo 
onderzoek, Karolinska Instituut, Zweden 

- Lid van de adviesraad, Infrafrontier, 
(www.infrafrontier.eu), Duitsland 

- Vice-voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad, 
Fondazione Guido Bernardini (“Better education for 
better science”, www.fondazioneguidobernardini.org), 
Italië 

 

Melding van Belangen op dierproefkundig (onderzoeks)terrein, inclusief belangen bij 
vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven van de afgelopen tien jaar 

Werknemer Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 
 

Consultancy  
 

Hoofdonderzoeker  
Periode 2016 -  
Organisatie LUMC 
Doel onderzoek Welzijn proefdieren 
Vergoeding ten behoeve van Nil 
 

Lid van een stuurgroep, Vice-president 

http://www.lal.org.uk/
http://www.infrafrontier.eu/
http://www.fondazioneguidobernardini.org/


adviesgroep of gelijkwaardig 
orgaan  
Periode 2018 - heden 
Organisatie Institute of Animal Technology (IAT) 
Onderzoeksgebied advies Proefdierkunde (3Vs), onderwijs en training 
Vergoeding ten behoeve van nil 
 

Lid van een stuurgroep, 
adviesgroep of gelijkwaardig 
orgaan  

Lid van de raad van advies 

Periode 2017 - heden 
Organisatie Willy van Heumen Fonds 
Onderzoeksgebied advies Stichting ‘Stimuleringsfonds alternatieven voor 

proefdieren’ 
Vergoeding ten behoeve van nil 
 

Lid van een stuurgroep, 
adviesgroep of gelijkwaardig 
orgaan  

Ad-hoc expert 

Periode 2016 - heden 
Organisatie Association for Assessment and Accreditation of 

Laboratory Animal Care (AAALAC) International 
 

Onderzoeksgebied advies Auditor  
Vergoeding ten behoeve van Nominaal bedrag per audit € 300 
 

 

Periode 2009 - heden 
Organisatie Fondazione Guido Bernardini 
Onderzoeksgebied advies Proefdierkunde (3Vs), dierenwelzijn en erfelijkheidsleer 
Vergoeding ten behoeve van nil 
 

Lid van een stuurgroep, 
adviesgroep of gelijkwaardig 
orgaan  

Lid van de wetenschappelijke adviesraad 

Periode 2013 - heden 
Organisatie Europese onderzoek infrastructuur Infrafrontier 
Onderzoeksgebied advies Proefdierkunde (3Vs) en dierenwelzijn 
Vergoeding ten behoeve van nil 
 

Lid van een stuurgroep, 
adviesgroep of gelijkwaardig 
orgaan  

Past-President 

Periode 2015 
Organisatie Federatie van Europese Proefdierkundige verenigingen 

(FELASA) 
Onderzoeksgebied advies  
Vergoeding ten behoeve van nil 
 



Lid van een stuurgroep, 
adviesgroep of gelijkwaardig 
orgaan  

Voorzitter 

Periode 2015 - heden 
Organisatie Laboratory Animals Ltd.  
Onderzoeksgebied advies Laboratory animals Ltd. is een liefdadigheidsinstelling met 

als doel het stimuleren van onderwijs en training in de 
proefdierkunde. Laboratory animals Ltd. geeft het 
internationale wetenschappelijke tijdschrift Laboratory 
Animals uit.  

Vergoeding ten behoeve van nil 
 

Subsidie of andere financiering 
ontvangen voor onderzoek de 
afgelopen 5 jaar  

• ja 
O nee 

Periode 2012 - heden 
Verstrekker ZonMW 
Onderzoeksgebied financiering Vervanging van dierproeven 
Vergoeding ten behoeve van Nil 
 

Ik heb financieel belang in een 
bedrijf 

N.v.t.  

 

Ik, of een instelling (afdeling) 
waaraan ik verbonden ben, is 
eigenaar van een patent 
waarbij ik enigerlei persoonlijk 
voordeel heb 

N.v.t. 

 

Huidige belangen van mijn 
partner, kinderen (jonger dan 
18 jaar) of personen die op 
hetzelfde adres wonen, waarbij 
ik ten minste heb gedacht aan 
belangen zoals ik die voor 
mezelf moet melden 

Geen relevante belangen 

 

Andere belangen waardoor 
mijn onafhankelijkheid wordt 
beïnvloedt of gegevens 
waarvan het NCad en het 
publiek naar mijn mening moet 
weten 

Geen andere belangen 

 

Ik verklaar dit formulier naar 
eer en geweten te hebben 
ingevuld. Ik zal wijzigingen ten 
aanzien van mijn belangen 
direct melden aan het NCad 

Dat verklaar ik 

 

Naam Jan-Bas Prins 



E-mail j.b.prins@lumc.nl 
Plaats en datum Den Haag, 26 maart 2018 
 


