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Dieren hebben niets 

aan grondrechten  
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Huub Schellekens 

 

Nederland staat te boek als het meest diervriendelijke land ter wereld. We hebben 

zelfs als enige een heuse partij voor de dieren die in het parlement strijdt voor het 

dierenwelzijn. Maar het is maar de vraag of Nederland zijn gidslandfunctie op dit ge-

bied zal behouden. Onder druk van publieke opinie komt het gebruik van dieren ook in 

de VS steeds hoger op de politieke agenda.  

 

En Amerikanen weten van aanpakken. Door gulle gevers zijn daar al meer dan 120 

universiteiten waar cursussen worden gegeven op gebied van dierwetgeving, waaron-

der topinstituten als Harvard en Stanford. Die opleidingen zijn vooral bevolkt door 

dieractivisten. Hun doel is het juridisch vastleggen van grondrechten voor dieren, zo-

als recht op leven en een dierwaardig bestaan. Sommige rechtsgeleerden zien daar 

helemaal niets in, omdat die rechten alleen maar door mensen kunnen worden gege-

ven en afgedwongen. En ook alleen mensen die rechten met voeten kunnen treden. 

Dieren kopen niets voor die grondrechten. 

 

Meer wetgeving geeft alleen meer bureaucratie, zo leren de verscherpte regels voor 

proefdieren houden. Onderzoekers en dierverzorgers zijn hier hun tijd vooral kwijt aan 

vergunningsaanvragen en werkprotocollen schrijven, welzijnsdagboeken en logboeken 

bijhouden en alle andere overheidsformulieren invullen. 

 

De inspecteurs die de regels moeten handhaven, hebben nauwelijks nog oog voor de 

dieren zelf, maar controleren vooral of de administratie goed is bijgehouden. De over-

tredingen van de regels die worden geconstateerd betreffen bijna altijd formulieren die 

niet goed zijn ingevuld. Echt slechte behandeling van dieren wordt maar zelden aan-

getroffen. 

 

Kritisch kijken naar de noodzaak van dierproeven heeft veel meer zin. Zelf werk ik aan 

geneesmiddelenontwikkeling en in die sector wordt het overgrote deel van de proeven 

met dieren voorgeschreven door de overheid. Daarmee moet de veiligheid van medi-

cijnen worden vastgesteld, maar het nut van die tests wordt al jaren betwijfeld. Deze 

afschaffen durft de overheid niet, en daarom wordt al tientallen jaren het onderzoek 

naar alternatieven gesubsidieerd. 

 

Een paar maanden geleden vroeg ik een student uit te zoeken wat al die door de 

overheid gesponsorde projecten hebben opgeleverd. Hij was snel klaar. Geen enkel 

van de projecten heeft geleid tot enige vervanging van proefdieren. Dat heeft weinig 

te maken met de kwaliteit van het onderzoek naar alternatieven. Het systeem voor 

toelating van geneesmiddelen is niet erg flexibel en voor elke verandering moeten 

nogal wat partijen over de hele wereld hun goedkeuring geven. Dat duurt vele jaren 

langer dan het gemiddelde onderzoek naar alternatieven. 

 

Bovendien bestaat er in dat systeem geen enkele prikkel om zo min mogelijk proefdie-

ren te gebruiken. Integendeel, een farmaceutisch bedrijf wordt gestraft als er volgens 

de toelatingsautoriteit te weinig proefdierexperimenten zijn gedaan. Die proeven als-

nog doen betekent een vertraging van minstens een halfjaar, en dat kost een bedrijf 
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al gauw honderden miljoenen aan omzet. Een farmaceutisch bedrijf doet daarom lie-

ver te veel dierproeven dan te weinig. 

 

Volgens mij is belonen de beste manier om het routinematig proefdiergebruik bij de 

geneesmiddelenontwikkeling terug te dringen. Geef de fabrikanten een extra halfjaar 

productbescherming als ze hun medicijn zonder dieren weten te ontwikkelen. Een der-

gelijke bonus krijgen die bedrijven ook als ze extra onderzoek doen naar de bruik-

baarheid van hun nieuwe middel in speciale patiëntengroepen zoals kinderen, waarbij 

het onderzoek veel meer kost dan ze ooit kunnen terugverdienen. De farmaceutische 

industrie kennend, voorspel ik dat die worst voorhouden het proefdiergebruik binnen 

een paar jaar halveert. 

 

Huub Schellekens is arts en hoogleraar farmaceutische biotechnologie. 


