
DIERPROEVENBELEID 

PROEFDIERONDERZOEK 
 
Bij de Universiteit Twente (UT) worden naast experimenten op basis van cel- en weefselkweektechnieken, 
computersimulaties en menselijke vrijwilligers, ook dierproeven uitgevoerd. Dierproeven zijn op dit moment 
noodzakelijk voor wetenschappelijk onderzoek. Dierproeven helpen ons in belangrijke mate om kennis te 
ontwikkelen over hoe mensen (en dieren) functioneren, en dragen sterk bij aan de preventie, diagnose en 
behandeling van ziekten. Binnen de UT worden proefdieren voornamelijk gebruikt voor experimenten voor 
de ontwikkeling van geneesmiddelen en nieuwe technieken voor diagnostiek en behandeling van ziekten bij 
de mens. 
 
De Universiteit Twente erkent dat dieren een intrinsieke waarde hebben. Om die reden moeten 
onderzoekers binnen de UT ook rekening houden met de belangen van dieren, en niet alleen met die van 
de mens en de wetenschap. Daarnaast worden bij de uitvoering van dierproeven het principe van de 3V’s 
nagestreefd, welke staan voor Vervanging, Vermindering en Verfijning. Volgens deze uitgangspunten wordt 
getracht het onderzoek uit te voeren met proefdiervervangende alternatieve methoden en waar dat niet 
mogelijk is, met zo min mogelijk proefdieren en op een wijze die zo min mogelijk ongerief veroorzaakt bij de 
proefdieren. Bij het belangenconflict tussen mens en dier moet een ethisch verantwoorde afweging worden 
gemaakt. Voordat onderzoekers van start gaan moeten alle onderzoeken waarin proefdieren worden 
gebruikt aan een Dierexperimentencommissie (DEC) worden voorgelegd ter ethische toetsing. Zonder 
goedkeuring van een DEC is het niet toegestaan dierproeven uit te voeren. De proefdierdeskundige van de 
UT en inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit controleren vervolgens het verloop van het 
onderzoek met proefdieren en zien erop toe dat onderzoekers de Wet op de dierproeven naleven. 
Het aantal dierproeven binnen de UT is beperkt, het gaat om ongeveer 0,2% van het totaal aantal 
dierproeven aan alle universiteiten en UMC’s in Nederland. De UT zelf kent een kleine dierproeffaciliteit. De 
meeste dierproeven onder vergunning van de UT (ca. 80%) worden in de dierproeffaciliteit van de 
Universiteit Utrecht uitgevoerd. 

CODE OPENHEID DIERPROEVEN 
De UT onderschrijft de Code Openheid Dierproeven. Hiermee komt de UT tegemoet aan de 
maatschappelijke behoefte aan meer openheid over de inzet van proefdieren in wetenschappelijk 
onderzoek. 
 
In 2008 heeft de UT de Code Openheid Dierproeven ondertekend. Om een zo breed mogelijk publiek te 
bedienen, staat informatie over het hoe, wat en waarom van dierproeven binnen de UT op deze website. In 
het jaarverslag proefdiergebruik van de UT vindt u deze informatie. 
 
De Code Openheid Dierproeven is te vinden op de website van de KNAW. 
 
De UT heeft geen eigen DEC maar maakt gebruik van de DEC Utrecht of andere DECs in Nederland. Voor 
een verantwoording van de activiteiten van de DEC Utrecht wordt verwezen naar het jaarverslag dat 
jaarlijks door de DEC-Utrecht wordt opgesteld 

 

http://www.knaw.nl/smartsite.dws?id=27309&ch=DEF&lang=NL
https://www.dec-utrecht.nl/dec/jaarverslagen/jaarverslag_DEC

