
 
Universiteit Leiden en dierproeven 
 
Binnen de Universiteit Leiden wordt veel onderzoek gedaan. Hierbij wordt ook dierexperimenteel 
onderzoek verricht. De universiteit is er zich van bewust dat bij dierexperimenten waar mogelijk een 
nog grotere zorgvuldigheid betracht moet worden dan bij niet-diergebonden onderzoek. Om hieraan 
uitvoering te geven is transparantie een voorwaarde en wordt er gewerkt volgens de gedragscode 
Openheid Dierproeven.  
 
De Universiteit Leiden heeft op basis van de Wet op de dierproeven (Wod) van de overheid een 
vergunning gekregen voor het verrichten van dierproeven. Hierbij treedt het college van bestuur van de 
universiteit op als vergunninghouder.  
 
Binnen de Universiteit Leiden zijn enkele proefdiercentra waar dierexperimenten uitgevoerd mogen 
worden. Binnen deze proefdierfaciliteiten zijn gediplomeerde dierverzorgers en biotechnici (volgens 
artikel 13f2 van de Wod) verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van de dieren (inclusief de 
weekenden en feestdagen).  
 
Daarnaast verricht het Instituut voor Biologie veldbiologisch onderzoek. Alle onderzoekers die in het 
laboratorium of in het veld bij dierexperimenten zijn betrokken, hebben een cursus proefdierkunde 
gevolgd zoals voorgeschreven in artikel 9 van de Wod. 
 
De Universiteit heeft een instantie voor dierenwelzijn (IvD). De IvD bestaat uit de verantwoordelijke 
persoon voor het welzijn en verzorging van de proefdieren (volgens artikel 13f3a) en wetenschappers 
die vanuit hun expertises de onderzoeksgebieden binnen de Universiteit Leiden vertegenwoordigen. De 
IvD betrekt de faciliteit en het advies van de aangewezen dierenarts bij haar taken. Met deze 
gecombineerde expertises vervult de IvD de wettelijke taken van advisering over proefdieren en 
dierproeven, het verloop van projecten met dieren, en advisering over de 3 V’s: vervanging, 
vermindering en verfijning van dierproeven. 
 
Iedere dierproef wordt gedaan onder een geldende projectvergunning. De verantwoordelijk 
onderzoeker, bevoegd en geregistreerd, neemt met de projectvergunning verantwoordelijkheid voor de 
uitvoer van de dierproeven volgens de projectvergunning. Een projectaanvraag wordt eerst intern met 
de IvD afgestemd. Daarna dient de onderzoeker de projectaanvraag voor het doen van dierproeven in 
bij de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). Een onafhankelijke dierexperimentencommissie 
(DEC) krachtens artikel 18 van de Wod adviseert de CCD over de toelaatbaarheid van de 
projectaanvraag en expliciteert daartoe in haar advies de ethische afweging over het belang van het 
onderzoek versus het ongerief aan de dieren. 
 


