
 
Traject naar een dierproef 
 
Onderzoekers schrijven een projectaanvraag waarin zij hun ideeën en het doel van het onderzoek 
beargumenteren. Deze aanvragen worden op nationaal en/of internationaal niveau beoordeeld en 
afhankelijk van de beoordeling wordt geld beschikbaar gesteld voor het voorgestelde onderzoek. Om 
een onderzoeksplan te kunnen schrijven en verantwoordelijk te mogen zijn voor de opzet van het 
dierexperiment dient de onderzoeker bevoegd te zijn krachtens artikel 9 van de Wod en als zodanig bij 
de educatie- en trainingsmedewerker en de instantie voor dierenwelzijn (IvD) te zijn geregistreerd. De 
registratie is gebonden aan de vergunninghouder en daarom dient de onderzoeker zich bij elke nieuwe 
werkgever opnieuw te laten registreren.  
 
Een onderzoeksplan wordt aan de dierexperimentencommissie (DEC) voor advies voorgelegd. De DEC 
vergadert eenmaal per maand over de voorgestelde dierexperimenten en brengt per aanvraag advies uit 
aan de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). De DEC voert de ethische toets uit, waarbij de vraag 
centraal staat: weegt het nut van de proef op tegen het verwachte ongerief voor het dier?  
 
Het advies van de DEC kan zijn:  

 Positief: De proef wordt aanvaardbaar geacht en er is geen bezwaar tegen de uitvoering van de 
voorgestelde dierproeven.  

 Positief met vragen, opmerkingen en/ of voorwaarden: De verantwoordelijk onderzoeker moet 
hierop naar tevredenheid van de commissie gereageerd hebben alvorens het advies in een 
onvoorwaardelijk positief advies omgezet kan worden. 

 Negatief: Hierbij is het niet toegestaan de proef uit te voeren. Eventueel kan de 
vergunninghouder een andere mening toegedaan zijn en kan hij het voorstel aan de CCD 
voorleggen met argumenten waarom de proef toch uitgevoerd zou moeten worden. Het advies 
van de CCD  is daarbij bindend.  

 
In enkele gevallen is de aangeleverde informatie in een onderzoeksplan onvoldoende om tot een advies 
te komen. Het is dan mogelijk dat de onderzoeker op dat moment besluit dit plan terug te trekken en 
na aanvulling en verbetering het onderzoeksplan opnieuw indient.  
 
De dierexperimentencommissie brengt zelden een negatief advies uit naar de CCD. Reden daarvoor is 
het feit dat een projectaanvraag  al kritisch door de IvD is geëvalueerd. In deze wettelijk verplichte 
afstemming met de IvD is veel aandacht voor de 3V’s: vervanging, vermindering en verfijning van 
dierproeven. 
 
Voordat de onderzoeker de dieren voor de dierproef kan bestellen moet hij/zij een onderzoeksplan 
schrijven, dat duidelijk beschrijft wat er met de dieren wordt gedaan en wat de verwachte effecten 
daarvan op het dier zijn. De informatie moet dusdanig zijn opgeschreven dat de dierverzorger het  kan 
begrijpen en de verzorging van de dieren daarop kan aanpassen. Ook dient er op het onderzoeksplan 
een contactpersoon te staan die actie kan ondernemen indien er bijzonderheden geconstateerd worden 
tijdens de dagelijkse controles van de dieren. 


