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Samenvatting 
 

 

 

 

 

 

Dertig procent van het aantal dierproeven dat per jaar in Europa wordt uitgevoerd, wordt gedaan 

om tegemoet te komen aan wettelijke eisen voor de toelating en vrijgifte van een stof of product tot de 

Europese markt. Deze dierproeven zijn vaak repeterend van aard en veroorzaken als gevolg van de 

gehanteerde procedures, in vergelijk met ander dierproefgebruik, kans op ernstig ongerief. Dit maakt deze 

categorie dierproeven interessant vanuit het concept van de 3 V’s (Vervangen, Verminderen en Verfijnen). 

 

De Wetenschapswinkel Biologie Utrecht heeft de Utrechtse School voor Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap gevraagd een inventariserend onderzoek uit te voeren naar actoren en factoren die 

van invloed zijn op de inzet van dierproeven voor wettelijke eisen. Opdrachtgever is de Projectgroep 

‘Dierproeven voor Wettelijke Eisen’ die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de industrie, de 

wetenschap en een dierenwelzijnsorganisatie. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van het 

ZonMw programma ‘Dierproeven begrensd’. 

 

Het onderzoek is een verkenning van factoren en actoren die van invloed zijn op de inzet van 

dierproeven voor wettelijke eisen. Waar mogelijk is daarbij ingezoomd op  protocollaire dierproeven ten 

behoeve van de toelating en vrijgifte van geneesmiddelen. De bevindingen komen voornamelijk  voort uit 

interviews met vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholdergroepen (legislators, regulators, 

industrie, wetenschap en NGO’s). Het betreft om die reden een inventarisatie van gepercipieerde 

invloeden. De bevindingen dienen ter oriëntatie op mogelijke vervolgstappen op Europees niveau om 

protocollaire dierproeven waar mogelijk terug te dringen. 

 

Dierproeven voor wettelijke eisen zijn een hardnekkig onderdeel van de beoordelingsprocedures 

voor de toelating van een stof of product tot de markt. Er komen steeds meer alternatieve testmethoden 

beschikbaar, maar deze maken vervolgens niet automatisch deel uit van de beoordelingsprocedures. Om de 

inzet van alternatieve methoden voor wettelijke eisen te vergroten dienen eerst verschillende barrières 

overwonnen te worden. Hieronder zijn de meest in het oog springende factoren weergegeven die van 

invloed zijn op de inzet van het concept van de 3 V’s in de beoordelingsprocedures. Deze factoren zijn 

geclusterd naar technische-, politiek-bestuurlijk- en maatschappelijke factoren: 

 

Technische factoren 

Respondenten geven aan dat de relatief eenvoudige alternatieve testmodellen ontwikkeld zijn. De 

meeste dierproeven worden echter gebruikt voor complexe, moeilijk vervangbare, testen. De 

wetenschap staat nu voor de taak deze complexe vervangende  methoden te ontwikkelen. De 
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meningen over de haalbaarheid hiervan zijn verdeeld. In termen van de 3 V’s verwachten 

respondenten het meest van ontwikkelingen op het vlak van vermindering van het aantal 

proefdieren voor een vraagstelling en verfijning van de tests zodat het ongerief voor de proefdier 

beperkt wordt. Verder zijn de verwachtingen dat op technisch vlak vooral winst te behalen is met 

zogenaamde strategische test benaderingen en het uitwisselen (data sharing) en analyseren 

(retrospectieve analyses) van bestaande gegevens.  

 

Een andere invloedsfactor op de inzet van de 3 V’s voor wettelijke eisen is de beperkte kennis 

onder legislators (beleidsmakers) en van een deel van de regulators (beoordelaars/toelatende 

instanties) over alternatieve methoden. Hierdoor is het voor deze stakeholders moeilijk om 

alternatieve testmodellen op waarde te schatten. Experts op het gebied van de 3 V’s kunnen hierin 

een belangrijke rol vervullen. Wetenschappers beschikken daartegenover vaak over beperkte 

kennis van het regulatieve proces.  

 

Politiek bestuurlijke / maatschappelijke  factoren 

Als een nieuwe methode gevalideerd is, gaan er meestentijds nog vele jaren overheen alvorens 

deze testmethode daadwerkelijk geaccepteerd wordt door legislators  en regulators.  

Dit lange acceptatieproces is een gevolg van een combinatie van factoren. Zo hebben legislators en 

regulators te maken met een toenemende behoefte van de maatschappij aan 

consumentenveiligheid en risicominimalisatie. Dierenwelzijn heeft vergeleken met deze thema’s 

relatief lage prioriteit. Van legislators en regulators wordt verwacht dat zij bij de ontwikkeling en 

uitvoering van beleid rekening houden met deze toenemende behoefte aan veiligheid. Op het 

vlak van implementatie van beleid spelen vooral regulators volgens respondenten een 

behoudende rol ten aanzien van de inzet van het concept van de 3 V’s bij beoordelingsprocedures. 

Belangrijke reden hiervoor is de zware verantwoordelijkheid die regulators hebben voor het op de 

markt zetten van een veilig product. Daarnaast zijn regulators vaak relatief onbekend met 

alternatieve testmethoden en is de neiging om vast te houden aan bestaande modellen groot. In 

het verlengde hiervan wordt de industrie genoemd als behoudende kracht, aangezien zij graag 

aan de ‘safe side’ zit en anticipeert op de hoge toelatingseisen van regulators. Dit resulteert vaak 

in het uitvoeren van meer dierproeven dan strikt noodzakelijk. 

 

Tot slot is de onderlinge afstemming op Europees niveau tussen beleidsmakers en daarmee tussen 

wet- en regelgeving op verschillende beleidsterreinen suboptimaal. Dit kan leiden tot onnodig 

testen. Om protocollaire dierproeven terug te dringen is harmonisatie van wet- en regelgeving dan 

ook noodzakelijk.  

 

In dit inventariserend onderzoek zijn verschillende kansen en bedreigingen  voor de inzet van de 3 

V’s ten behoeve van wettelijke eisen, de revue gepasseerd. Zoals gezegd dient onderzoek als input voor 

een vervolgproject waarin gewerkt zal worden aan een of meer van deze factoren. In het rapport zijn 

hiertoe de volgende aanbevelingen gedaan: 

- Investeer in data sharing, retrospectieve analyses en strategische testbenaderingen; 

- Zet risicocommunicatie breed in, ter beïnvloeding van de mate van risico-acceptatie; 

- Maak de kosten, die gemaakt worden voor de uitvoering van dierproeven, inzichtelijk;  

- Communiceer zo breed mogelijk over beschikbare alternatieven; 

- Verbeter de communicatie tussen de stakeholders; 
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- Versterk het beleidsnetwerk; 

- Verbeter de afstemming tussen de verschillende wet- en regelgeving. 

9 



 

10 



 

H o o f d s t u k  1   
 

 

 

Inleiding 
 

 

 

 

 

 

1.1 aanleiding  

 

Dit onderzoek richt zich op dierproeven die voortvloeien uit wettelijk eisen  voor de toelating en 

vrijgifte1 van een stof of product tot de Europese markt. De definitie van een dierproef is volgens artikel 1. 

lid 1 van de Wet op de dierproeven (Wod):  

 

“het geheel aan handelingen, dat ten aanzien van een levend gewerveld dier, dan wel een levend

ongewerveld dier van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soort, wordt uitgevoerd…”

 

                                                          

2

 

Om zicht te krijgen op de omvang van het aantal dierproeven en de terreinen waarin deze worden 

toegepast volgt eerst een aantal cijfers. In Nederland zijn in 2003 in totaal 620.875 dierproeven gedaan, 14 

% minder dan in 2002.3 In de Europese Unie worden jaarlijks ongeveer 10 miljoen dieren gebruikt voor 

proeven.4

 

De toepassingsgebieden waarin gebruik gemaakt wordt van dierproeven zijn weergegeven in het 

diagram op de volgende pagina.  

 
1 Met vrijgifte wordt bedoeld de batchgewijze  goedkeuring voor het gebruik van farmaca en biologische producten. 
2 …. met als doel:  

a.) sera, vaccins, diagnostica of andere medische, veterinaire of biologische zelfstandigheden te reduceren of te 

controleren, of biologische ijkingen uit te voeren; 

b.) toxicologische of farmacologisch onderzoek te verrichten; 

c.) zwangerschap, ziekelijke of andere lichamelijke toestanden of kenmerken van planten te herkennen of op te sporen, 

anders dan in de uitoefening van de diergeneeskunde op het betrokken dier; 

d.) kennis van het menselijke of dierlijke lichaam, of handvaardigheid in het verrichten van ingrepen daarop, te 

verschaffen of te ontwikkelen; 

e.) een antwoord te krijgen op een wetenschappelijke vraag; 

voor zover redelijkerwijs moet worden aangenomen dat daardoor het dier ongerief kan worden berokkend, of waarvan 

het beoogde of mogelijke gevolg de geboorte is van een dier dat ongerief ondergaat.’ 
3 Voedsel en Waren Autoriteit (2003) 
4 Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (2000) 
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In 2003 zijn de meeste proeven in Nederland verricht voor wetenschappelijk onderzoek (52%)5. In 

2003 is in Nederland 26% (162.680) van het totaal aan dierproeven verricht in verband met wettelijke 

voorschriften6 In Europa wordt jaarlijks ongeveer 30 % van de dierproeven op basis van wettelijke eisen 

uitgevoerd.7 De dierproeven die voortkomen uit wettelijke eisen zijn in figuur 1.1 terug te vinden onder de 

deelgebieden ontwikkelingen productie van sera en vaccins en van geneesmiddelen en toxiciteits-

onderzoek. 

 

 
figuur 1.1. Doeleinden dierproeven 8

 

Dierproeven worden op verschillende gebieden toegepast, namelijk farmagebied9, vaccins/ 

biologische producten, existing / new chemicals, plant protection, biociden en voedseladditieven. Een 

aanzienlijk deel van deze dierproeven wordt uitgevoerd om te voldoen aan wettelijke eisen. Deze eisen 

betreffen de toelating en vrijgifte van een breed scala aan stoffen en producten, bestemd voor de 

toepassing bij mens of  dier of in het milieu.  

 

Ongeveer een kwart van de dierproeven wordt dus uitgevoerd om te voldoen aan de wettelijke 

eisen. Dit proefdiergebruik, om te voldoen aan deze wettelijke eisen, is veelal vastgelegd in 

standaardprotocollen, vaak repeterend van aard en veroorzaakt, in vergelijk met ander proefdiergebruik, 

                                                           
5 Voedsel en Waren Autoriteit (2003) 
6 Ibidem 
7 Swart, J., Wolters, J. en H. Zwart (2004) 
8 L.F.M. van Zutphen, et al (2001) 
9 Onder dierproeven voor het farmagebied wordt verstaan: dierproeven in het kader van de ontwikkeling en toelating 

van (Dier)geneesmiddelen, met het doel deze voor te leggen aan Commissies die beoordelen of deze producten voldoen 

aan de gestelde toelatingsvoorwaarden. Het betreft de zoganaamd nauwe definitie. 
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kans op ernstig ongerief10. Deze kenmerken maken proefdiergebruik verbonden aan wettelijke eisen tot 

aandachtsgebied voor het 3 V’s- beleid11 en dragen ertoe bij dat de projectgroep dierproeven ten behoeve 

van wettelijke eisen deze dierproeven kritisch wil bezien. 

 

Bij het opstellen van de wettelijke eisen zijn op nationaal en internationaal niveau meerdere 

partijen met vaak uiteenlopende belangen betrokken. De vraag is hoe dit beleidsvormingsproces verloopt. 

Daarnaast lijken er grote verschillen te bestaan in de wijze waarop autoriteiten invulling geven aan 

risicomanagement,  waardoor het proefdiergebruik per land verschilt. Dit roept de vraag op in hoeverre de 

bescherming van proefdieren wordt meegewogen in de belangenafwegingen op maatschappelijk, politiek 

en bestuurlijk niveau. 

 

De Wetenschapswinkel Biologie Utrecht heeft namens de Projectgroep Dierproeven de Utrechtse 

School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap gevraagd een inventariserend onderzoek uit te voeren 

naar mogelijkheden tot beïnvloeding van het beleidsvormingsproces rondom de inzet van dierproeven in 

het kader van wettelijke eisen. Deze verkenning vindt plaats in het kader van het ZonMw12 programma 

‘Dierproeven begrensd’.  

 

 

1.2 vraagstelling  

 

De vraagstelling die in deze verkenning centraal staat, luidt: 

 

Welke factoren en actoren zijn van inv oed op het beleidsvormingsproces op het EU-niveau met 

betrekking tot de inzet van dierproeven voor wettelijke eisen? En hoe?  

l

                                                          

 

Deze hoofdvraag is onderverdeeld in een viertal deelvragen: 

 

I. Wat is het wettelijke kader met betrekking tot de inzet van dierproeven en hoe komt deze 

wetgeving tot stand in de Europese Unie? 

II. Welke factoren zijn van invloed op het beleidsvormingsproces13 op EU niveau en wie zijn de 

bijbehorende actoren? 

III. Op welke wijze oefenen deze factoren en actoren invloed uit op het beleidsproces? 

IV. Welke factoren zijn van invloed op de wettelijk vereiste dierproeven in het specifieke geval van 

kwaliteitscontrole op veterinaire vaccins? En hoe?   

 

 
10 Wetenschapswinkel Biologie (2003) 
11 Vervanging door andere onderzoeksmethoden, Vermindering van de aantallen proefdieren en Verfijning van de 

technieken, waardoor pijn en de stress worden verminderd. 
12 ZonMw is een combinatie van ZorgOnderzoek Nederland en NWO- Medische Wetenschappen. ZonMw heeft alle taken 

en bevoegdheden overgenomen van ZON en MW. ZonMW bestrijkt het hele spectrum van fundamenteel 

gezondheidsonderzoek tot en met de praktijk van de gezondheidszorg. 
13 In dit onderzoek wordt met het beleidsvormingsproces het proces bedoelt dat leidt tot de ontwikkeling en/ of 

herziening van de wettelijke eisen waaraan voldaan moet zijn bij de toelating en vrijgifte van een product of stof tot de  

markt.  

13 



 

Het doel van deze inventarisatie is inzicht te krijgen in factoren die van invloed zijn op de 

mogelijkheid het aantal diertesten, voortvloeiende uit wettelijke eisen, te beperken. De opgedane kennis 

uit de inventarisatie dient als input voor het opstellen van een projectvoorstel voor een internationaal 

vervolg. Het streven is dit vervolgproject gefinancierd te krijgen met behulp van Europese gelden.  

 

In dit onderzoek wordt veelvuldig gerefereerd aan zogenaamde alternatieve methoden dan wel de 

3 V’s. Het uitgangspunt voor alternatieven voor dierproeven werd in 1959 voorgesteld door W.M.L. Russell 

en R.L. Burch in The princip es of humane experimental technique. Zij beschrijven het principe van de 3 R’s: 

Replacement, Reduction and Refinement of animal experimentation.

l

                                                          

14 In het Nederlands is dit vertaald 

naar de 3 V’s, die staan voor:15  

• vervanging: het vervangen van gewervelde dieren door ongewervelde dieren, organisch materiaal 

of niet biologische materiaal. 

• vermindering: het verminderen van het aantal proefdieren voor een specifieke vraagstelling. 

• verfijning: het beperken van het ongerief voor proefdieren zowel voor, tijdens als na het 

experiment.   

 

Waar in dit rapport gesproken wordt over alternatieven voor dierproeven wordt dus op de 3 V’s 

gedoeld en nadrukkelijk niet op uitsluitend de V van vervanging. 

 

Hoewel er nog veel te winnen is op het gebied van het ontwikkelen en implementeren van 

alternatieve methoden zijn de afgelopen jaren op het vlak van de 3 V’s ook vele successen geboekt. Zo is er 

sprake van een snelle toename van het aantal ontwikkelde testen in het recente verleden.16 Enkele 

voorbeelden hiervan zijn te vinden in paragraaf 3.4. 

 

 

1.3 afbakening 

 

Gelet op de beperkte onderzoekstijd en het inventariserend karakter van het onderzoek is de 

onderzoeksvraag beperkt op een aantal punten. 

 

Allereerst is in overleg met de projectgroep besloten het onderzoek waar mogelijk te richten op 

één aandachtsgebied, namelijk het farmagebied, aangezien de aandachtsgebieden waarin van dierproeven 

gebruik wordt gemaakt, zeer divers zijn. Er is voor het farmagebied gekozen, omdat bij de projectgroep de  

verwachting bestaat dat het een voorbeeldwerking zal hebben voor de andere gebieden.17 Dierproeven 

voor het farmagebied (zie definitie: voetnoot 9) bedragen circa 15% van het totaal aantal proefdieren.18  

 
14 Russell W.M.S. en Burch R.L. (1959) 
15 H. van de Weerd en J. van der Valk (2004) 
16 ECVAM (2002)  
17  Volgens enkele respondenten vormt het farmagebied echter eerder een uitzonderrng dan voorbeeld. Dit heeft 

volgens hen van doen met  de beperktere ’public concern’ als het gaat om het gebruik van dierproeven voor 

geneesmiddelen en met het feit dat het farmagebied sterk beperkt is in haar bewegingsruimte door de strenge eisen die 

opgelegd worden door de FDA en ICH. 
18 Voedsel en Waren Autoriten (2003) 
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Het leeuwendeel van de bevindingen heeft, ondanks deze focus, betrekking op dierproeven 

voortvloeiend uit wettelijke eisen in het algemeen. De verklaring hiervoor is deels gelegen in de gemaakte 

selectie van respondenten, deels in het feit dat veel van de ondervraagde respondenten een algemeen 

perspectief hanteren.   

 

Ten tweede is de focus gelegd op het beleidsproces op Europees niveau. Het speelveld waarin de 

besluitvorming over dierproeven plaatsvindt, heeft namelijk een sterk Europees karakter. In mindere mate 

is het nationale niveau en het mondiale niveau van belang. Daar waar nodig zijn aanknopingspunten met 

de mondiale en nationale context genoemd. 

 

Verder heeft dit onderzoek  bevindingen opgeleverd op technisch, politiek-bestuurlijk en 

maatschappelijk niveau. Aangezien de vraag van de projectgroep met name de politiek bestuurlijk en 

maatschappelijke kant betreft en de technische factoren niet tot de expertise van het projectteam behoren 

richten de aanbevelingen aan het slot van het onderzoek zich vooral op de politiek-bestuurlijke en 

maatschappelijk factoren. 

  

Een laatste belangrijke afbakening is het feit dat de bevindingen vooral afkomstig zijn van de 

geïnterviewde respondenten. Het gaat dus in eerste instantie om beelden en percepties van respondenten 

over de factoren die zij van invloed achten op het beleidsproces op Europees niveau. De bevindingen 

betreffen dus vooral de gepercipieerde invloed. Hier wordt met name aandacht geschonken aan de 

meningen die breder gedragen worden. Daar waar het een meer afwijkende mening betreft zal dit worden 

aangegeven. Om de vrijheid om te kunnen spreken te maximaliseren zijn de interviews afgenomen op 

voorwaarde dat uitspraken niet tot individuen herleidbaar zijn. Consequentie hiervan is dat slechts in 

algemene termen aangegeven kan worden uit welke hoek de bevindingen komen.  

 

 

1.4 analysekader 

 

Om de onderzoeksgegevens te kunnen interpreteren is in deze verkenning gebruik gemaakt van 

het analysekader dat hieronder schematisch is weergegeven. Dit werkmodel stelt de onderzoekers in staat 

de resultaten van deze verkenning te structureren. 

 In dit werkmodel is het beleidsvormingsproces opgedeeld in een drietal fasen, te weten de 

agendavorming, de beleidsvorming en de uitvoering van beleid. Deze fasering is gekoppeld aan de 

institutionele kenmerken van wet- en regelgeving en de daarbij betrokken overheden, 

belangenorganisaties e.a.19 Deze indeling in fasen maakt het mogelijk het beleidsproces in kaart te 

brengen.  

 

In het analysekader is voorts aangegeven dat het beleidsproces zich afspeelt in een krachtenveld 

van verschillende factoren en actoren. Het beleidsproces is permanent onderworpen aan de (belangen-) 

tegenstellingen tussen verschillende groepen in de maatschappij en binnen het bestuur zelf. Zowel object 

als resultaat van beleid zijn de uitkomst van een permanente politieke (machts)strijd. Om te kunnen 

                                                           
19 Hoogerwerf A. et al. (1993) 

15 



 

verklaren hoe de verschillende factoren en actoren het beleidsproces beïnvloeden wordt daarom in de 

analyse gebruik gemaakt van het stromenmodel.20

Voor dit model is gekozen omdat het stromenmodel vooral kijkt naar agenda- en 

beleidsvormingsprocessen binnen een bepaald beleidsterrein.  

 

Mondiale context 

Europese context 

 

Nationale context        

beïnvloedende  krachten (factoren en actoren) 

 

 

 

            

 

  

 

agendavorming 

 

beleidsvorming

 

uitvoering 
effecten 

 

 

 

figuur 1.2 Analysemodel 

 

 

Het stromenmodel ziet het beleidsproces als 

partijen en oplossingen ieder een eigen dynamiek 

problemen, oplossingen en politiek-bestuurlijke ontwikk

problemen in een samenleving aan die om aandacht vr

de politieke en ambtelijke actoren die in een cont

verwikkeld zijn. De oplossingenstroom tot slot weers

partijen, belangengroepen of ambtenaren die soms ze

niet naar geluisterd wordt. De ontwikkelingen binnen d

tussen de stromen ontstaan. Deze koppelingsmogelijkhe

dus de momenten waarop de stromen samenkomen en

beleid te bewerkstelligen. 

Deze kansen tot het creëren van nieuw beleid 

een zogenaamde entrepreneur worden gecreëerd en 

genoemd, fungeert dus als initiatiefnemer voor nieuw b

de entrepreneur en de maatschappelijke relevantie va

koppeling tussen de stromen.  

                                                           
20 Het stromenmodel is geïntroduceerd door John W. Kingdon i
21 Hart, P. ´t et al. (1995) 
feedback
een georganiseerde anarchie waarin problemen, 

kennen. Het gaat uit van een drietal stromen: 

elingen. De probleemstroom geeft de veelheid aan 

agen. De politiek-bestuurlijke stroom weerspiegelt 

inue gevecht om stemmen, budgetten en steun 

piegelt de ideeën, plannen, proefballonnen van 

er lang ongebruikt in de bureaula liggen of waar 

eze stromen bepalen of er kansen tot koppelingen 

den worden aangeduid als policy windows. Dit zijn 

 het mogelijk is veranderingen in beleid of nieuw 

of het wijzigen van bestaand beleid kunnen door 

benut.21 De entrepreneur, ook wel pleitbezorger 

eleid. Onder meer de  persoonlijke kwaliteiten van 

n de groep bepalen de mate van succes van een 

n Agendas, Alternatives and Public Policies (1995) 
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Op sommige plaatsen in het model raken slechts twee stromen elkaar. Als de koppeling met de 

derde stroom uitblijft, zullen de eerste twee stromen weer hun een eigen weg vervolgen. De koppeling van 

de probleemstroom aan de politiek-bestuurlijke stroom bepaalt in hoge mate de politieke agenda. Door 

een koppeling met de alternatievenstroom, waarna een selectieproces van alternatieven plaatsvindt, 

versmalt vervolgens de politieke agenda tot een beleidsagenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Problemen 
 Oplossingen 
 Politiek bestuurlijke ontwikkelingen 
 Policy window   
 Entrepreneur 

 

figuur 1.3 Stromenmodel in beeld gebracht22

 

 

1.5 Aanpak 

 

Dit verkennend onderzoek heeft een explorerend en beschrijvend karakter. Door middel van 

kwalitatieve onderzoeksmethoden als documentanalyse en diepte-interviews is onderzocht welke factoren 

op welke wijze het Europese beleidsproces beïnvloeden. Vanwege het inventariserende karakter van het 

onderzoek is gekozen voor een breed onderzoeksperspectief. Het onderzoek beoogt een overzicht te 

geven van belangrijke beïnvloedende actoren en factoren om op basis hiervan een keuze te maken voor de 

aspecten die de moeite waard zijn om nader uit te werken in het vervolgtraject.  

 

De keuze voor een kwalitatieve onderzoeksmethode is tevens gemaakt vanwege de verwachte 

complexiteit van het veld. Een diepte-interview biedt de mogelijkheid door te vragen op thema´s en om 

eerdere bevindingen te kunnen toetsten.  

                                                           
22 Walraven, G., S. van Erp and M. Knegtel (2002) 
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De Projectgroep Dierproeven, de initiator van het project, is opgetreden als opdrachtgever van het 

onderzoek. Vanuit de opdrachtgever is een begeleidingscommissie samengesteld die de dagelijkse 

begeleiding richting het USBO projectteam heeft verzorgd. De begeleidingscommissie is onder meer nauw 

betrokken geweest bij de selectie van de respondenten, het meedenken over de te onderzoeken 

deelthema’s, het beoordelen van tussenrapportages en het bespreken van de voortgang. 

 

Naast de Projectgroep en begeleidingscommissie  is een klankbordgroep ingesteld met 

deskundigen op het gebied van beleids- en richtlijnontwikkeling waarin dierproeven worden vereist, 

danwel op het vlak van de implementatie ervan. De klankbordgroepleden hebben inhoudelijke input 

gegeven in de vorm van een interview en is gevraagd de bevindingen uit het rapport te bespreken en mee 

te denken over het vervolgtraject tijdens een gezamenlijke bijeenkomst. 

 

Hieronder is de organisatie van het onderzoek schematisch weergegeven. De namen van de leden 

van de verschillende gremia zijn opgenomen in bijlage 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

projectgroep 
(initiator) 

Wetenschaps
winkel 

Biologie 
(organisator)

ZonMw 

(subsidie-

verstrekker)

 

begeleidings-
commissie 

 

klankbord-
groep 

 

projectteam
USBO 

 
figuur 1.3 Organisatie onderzoek 

 

 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de volgende fasering: 

 

- fase 1 oriëntatie en wettelijk kader 

De oriëntatie van de onderzoekers op het veld heeft plaatsgevonden door documenten te 

bestuderen en door gesprekken te voeren met leden van de begeleidingscommissie. Het (inter)nationale 

juridisch kader rondom de inzet van diertesten bij de toelating en vrijgifte van geneesmiddelen is de voor 

dit onderzoek relevante wet- en regelgeving in kaart gebracht. Het beschreven kader is een product van de 

bestudering van nationale en Europese beleidsstukken en wetsteksten en informatie verkregen uit de 

interviews in de volgende fasen. 
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- fase 2 inventarisatie factoren en actoren 

Voor de  inventarisatie en beschrijving van factoren die invloed hebben op het beleidsproces heeft 

deskresearch en een interviewreeks plaatsgevonden. In deze fase zijn vijfentwintig diepte-interviews 

gehouden met stakeholders die ieder vanuit hun eigen perspectief zicht hebben gegeven op het complexe 

veld van dierproeven die voortvloeien uit wettelijke eisen. Het betreft respondenten uit de Europese en 

nationale beleidscontext, uit de politiek, de (farmaceutische) industrie, de wetenschap en het 

maatschappelijk middenveld (voor een overzicht van respondenten zie bijlage 2). De selectie van 

respondenten heeft plaatsgevonden in overleg met de begeleidingscommissie. 

In de uitwerking van de resultaten van deze verkenning is er voor gekozen de factoren en actoren 

te bundelen en niet los van elkaar te behandelen om dubbelingen te voorkomen. De betrokken actoren 

worden beschreven in de weergave van het wettelijk kader en de totstandkoming van wetgeving binnen 

de EU en in de beschrijving van de relevante technische, politiek-bestuurlijke en maatschappelijk factoren. 

Daarnaast is een actorenoverzicht als apart document voorgelegd aan de projectgroep. Een beknopte 

schematisch samenvatting hiervan is opgenomen in bijlage 3. 

In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de volgende hoofdcategorieën stakeholders: 

• Beleidsmakers / Wetgevers (ofwel legislators) 

• Regulators (beoordelende/toelatende instanties op europees en nationaal niveau)23 

• Wetenschap (academia, onderzoeksinstituten) 

• Industrie 

• Maatschappelijk middenveld (Non Gouvernmental Organisations (NGO’s) zoals dierwelzijns-,milieu-

, consumenten en patiëntenorganisaties) 

• Publiek 

 

Aan de hand van dit overzicht is met de opdrachtgever bepaald welke actoren als respondent 

benaderd dienden te worden. Het betreft vertegenwoordigers uit de genoemde hoofdcategorieën 

stakeholders met uitzondering van het publiek.  

 

De gesprekken zijn gevoerd met als kernvraag het identificeren van mee- en tegenwerkende 

krachten bij een gewenste of geplande verandering in het beleid ten gunste van de 3 V’s. De gesprekken 

hebben plaatsgevonden aan de hand van tevoren vastgestelde thema’s,  die in de oriëntatiefase als 

relevant naar voren zijn gekomen. 

 

- fase 3 casus kwaliteitscontrole veterinaire vaccins 

Om beter zicht te krijgen op de praktijk van toelating en vrijgifte van een product tot de Europese 

markt is een casus uitgewerkt waarin dit proces in kaart is gebracht. De casus dient ter toetsing en 

concretisering van de in fase 2 verkregen bevindingen. De casus is geselecteerd in overleg met de 

begeleidingscommissie. De volgende criteria zijn daarbij gehanteerd: 

• het betreft het vaststellen danwel uitvoeren van regels en/of beleid op Europese schaal op het 

gebied van het toelaten van een product of stof tot de Europese markt.  

                                                           
23 Overheidsinstanties verantwoordelijk voor de implementatie en handhaving van wet-en regelgeving en met de 

bevoegdheid om producten  toe te laten danwel te weren van de Europese markt. Op het gebied van farma zijn dit 

bijvoorbeeld het CBG op nationaal en CHMP (EMEA) op Europees niveau. 
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• het biedt de mogelijkheid een analyse te maken mogelijk van de betrokkenheid van de actoren en 

factoren in de beleidsvoorbereiding, de besluitvorming en/of de implementatie van het beleid.  

• er is sprake van toegankelijkheid van de belangrijkste documentatie en case-gegevens, van zowel 

publieke als private actoren, voor de onderzoekers. 

 

Hoewel de voorkeur uitging naar een casus op het gebied van geneesmiddelen voor menselijk 

gebruik, bleek een dergelijke casus niet  voorhanden. De keuze is derhalve gegaan naar een casus op het 

gebied van kwaliteitscontrole op veterinaire vaccins. De verwachting was dat, ondanks dat het een ander 

gebied betreft, er belangrijke lessen te leren zijn. Deze casus geeft inzicht in de wijze waarop wettelijke 

eisen, die dierproeven voorschrijven, in de praktijk leiden tot het hertesten van vaccins. De informatie ten 

behoeven van de casus is gegenereerd door documentanalyse en twee diepte-interviews met betrokkenen 

uit de industrie en medewerkers van de Europese Commissie. 

 

- fase 4 rapportage en workshop 

Het onderzoekstraject heeft geresulteerd in deze rapportage, waarin een overzicht is gegeven van 

de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de inzet van het aantal dierproeven en een analyse is 

gemaakt van het krachtenveld. De opbouw van het rapport wordt toegelicht in de volgende paragraaf. Het 

rapport wordt in conceptvorm voorgelegd aan de projectgroep en de klankbordgroep.  

 

Daarnaast is aan het eind van dit traject een workshop van een dagdeel georganiseerd met de 

leden van de klankbordgroep en de projectgroep, onder begeleiding van de USBO. Deze workshop had tot 

doel om ten eerste de verkregen inzichten uit het onderzoek te toetsen en ten tweede aanvullende input 

voor het Europese projectvoorstel te genereren. 

 

 

1.6 opbouw rapport 

 

De opbouw van deze rapportage volgt de volgorde van de deelvragen van het onderzoek. Na deze 

inleiding op het onderzoek in hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 om te beginnen de grote lijnen beschreven 

hoe op EU niveau beleid tot stand komt. Vervolgens wordt het voor dit onderzoek relevante wettelijk 

kader in beeld gebracht op mondiaal, Europees en nationaal niveau.   

 

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden de factoren beschreven die van invloed zijn op het 

beleidsproces. De bevindingen zijn geclusterd naar technische factoren, politiek bestuurlijke en 

maatschappelijke factoren.  

In hoofdstuk 3 komen de technische factoren aan de orde, zoals expertise en de mogelijkheden tot 

het realiseren van valide alternatieven. In hoofdstuk 4 komen de politiek-bestuurlijke thema´s aan bod. 

Hier gaat het om onder meer de politieke agenda en lobbyactiviteiten.  

Hoofdstuk 5 geeft tot slot inzicht in maatschappelijke factoren waaronder de publieke opinie en de 

mate van risicoacceptatie door de maatschappij. 

De bevindingen in de hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn voornamelijk afkomstig van de respondenten en 

geven daarmee vooral inzicht in de meningen die over de verschillende thema’s leven bij spelers in het 

veld. Per thema zijn eerst de algemene bevindingen weergegeven. Indien van toepassing worden deze 

gevolgd door de farmagerelateerde factoren met betrekking tot het thema. 

20 



 

 

De casus over de toelating en vrijgifte van een veterinair vaccin op de Europese markt wordt 

beschreven in hoofdstuk 6. Na een beknopte beschrijving van de feiten van de casus worden de 

belangrijkste factoren gegeven die van invloed zijn op de mogelijkheden het aantal dierproeven 

voortkomend uit wettelijke eisen te verminderen. 

 

In hoofdstuk 7 wordt aangegeven welke factoren en actoren als dominant te kenmerken zijn en de 

wijze waarop zij het beleidsproces beïnvloeden. Hiertoe wordt het krachtenveld geschetst.  

 

Tot slot worden in hoofdstuk 8 conclusies en aanbevelingen  aanbevelingen geformuleerd voor de 

inrichting van het projectvoorstel voor het vervolg. 
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H o o f d s t u k  2   
 

 

 

Beleids- en wettelijk kader 
 

 

 

 

 

 

2.1  Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt de voor dit onderzoek relevante wet- en regelgeving in kaart gebracht. 

Vervolgens wordt aangeven hoe wet- en regelgeving op Europees niveau tot stand komt. 

 

Voor de inzet van dierproeven zijn twee soorten regelgeving van belang. Dit is ten eerste de 

zogenaamde horizontale regelgeving met betrekking tot de inzet van dierproeven en multilaterale 

overeenstemming en ten tweede de verticale of sectorale regelgeving. Dit is regelgeving die handelt over 

een bepaalde sector, bijvoorbeeld toelating van geneesmiddelen en daarmee indirect raakt aan de inzet 

van dierproeven. In de onderstaande figuur zijn beide soorten regelgeving weergegeven.  

 

 

 sectorale regelgeving 

 

 

 

 

 

 

 

regelgeving dierproeven en multilaterale overeenstemming 

 
            farmagebied    vaccins   bestrijdingsmiddelen   chemische stoffen 

 

 

figuur 2.1  Horizontale en verticale regelgeving 

 

In dit onderzoek wordt, naast de wet- en regelgeving ten aanzien van dierproeven, ingezoomd op 

wet- en regelgeving die vanuit een sector, in dit geval het farmagebied, raakt aan het thema dierproeven. 

De aanvullende regelgeving ten behoeve van de uitwerking van de casus over de toelating van veterinaire 

vaccins komt aan bod in hoofdstuk 6. 
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De theoretische verhouding tussen horizontale en verticale wetgeving is dat in principe de verticale 

regelgeving rekening houdt met de horizontale wet- en regelgeving. In sommige Europese verticale 

regelgeving wordt expliciet verwezen naar de horizontale regelgeving over dierproeven. Ook als dit niet 

het geval is, dienen de bepalingen van de dierproefregeling gerespecteerd te worden in alle andere 

regelgeving. 

 

Naast dit onderscheid in horizontale en verticale regelgeving is van belang van welk niveau de 

regelgeving afkomstig is. In dit onderzoek worden drie verschillende niveaus onderscheiden; het mondiale, 

het Europese en het nationale niveau.24 De nadruk in dit onderzoek ligt op het Europese niveau.  

 

Voordat wordt ingegaan op het wettelijk kader in paragraaf 2.2 de totstandkoming van 

regelgeving op Europees niveau beschreven om op deze wijze zicht te krijgen op de kenmerken van het 

formele proces. Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 de horizontale wetgeving met betrekking tot het 

gebruik van dierproeven in kaart gebracht. In  paragraaf 2.4 komt de horizontale wetgeving ten behoeve 

van multilaterale overeenstemming aan bod en in 2.5 wordt tot slot de verticale wet- en regelgeving op 

het gebied van farma uiteengezet. 

 

 

2.2 totstandkoming regelgeving europese unie  

 

De totstandkoming van regelgeving in de EU is een complex proces waarin velerlei instituties, 

actoren en formele en informele spelregels een rol spelen. Verreweg het grootste deel van het EU-beleid, 

ook ten aanzien van dierproeven, manifesteert zich uiteindelijk in Europees recht (verordeningen en 

richtlijnen). Daarom is het van belang zicht te krijgen op het wetgevingsproces zoals dat in de EU in 

formele zin wordt gehanteerd. Binnen dit formele, institutionele kader wordt er op allerlei manieren en 

door allerlei actoren invloed en pressie uitgeoefend om de uiteindelijke wetgevingsresultaten in de door 

hen gewenste richting bij te stellen. Lobbyen is op Europees niveau dan ook een vast en geaccepteerd 

onderdeel van het wetgevingsproces. In veel gevallen is de consultatie van belangenorganisaties een vast 

onderdeel in de beleidsvoorbereiding.  

 

Het wetgevingstraject, als onderdeel van het bredere beleidsproces, op Europees niveau kent, 

evenals het wetgevingsproces in Nederland, een fasengewijze opbouw. Daarmee sluit het aan bij het 

fasenmodel van beleid, zoals in hoofdstuk 2 beschreven.  

 

Gelet op de aard van het onderzoek is de beschrijving toegespitst op de beleidsterreinen die van 

invloed zijn op het aantal dierproeven, zoals dierwelzijn en toelating en vrijgifte van geneesmiddelen. 

Achtereenvolgens worden de structuur van de EU-besluitvorming, de betrokken instituties en hun taken in 

het wetgevingsproces besproken.25

 

                                                           
24 Soms is er ook sprake van (aanvullende) regelgevende activiteiten door decentrale overheden of brancheorganisaties. 

Deze worden hier buiten beschouwing gelaten. 
25 De totstandkoming van regelgeving is in de nieuwe Europese Grondwet vereenvoudigd. Of en wanneer deze 

Grondwet in werking treedt is afhankelijk van de uitkomsten van de referenda en besluitvorming in de lidstaten. Wij 

gaan uit van de huidige situatie. 
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2.2.1 structuur EU-besluitvorming 

Momenteel ziet de EU-besluitvorming er grofweg als volgt uit: 

 

Commissiefases: 

1 Het initiatief van de Europese Commissie 

2 Het werkplan van de Europese Commissie 

3 De expertfase bij de Europese Commissie 

 

Raadsfases: 

4 Presentatie nieuwe Commissievoorstellen aan Raad en Europees Parlement 

5 De beraadslaging in raadswerkgroepen26 

6 De besluitvorming in COREPER27 

7 De besluitvorming in de Raad van Ministers 

 

Implementatiefases: 

8 De implementatie door de Europese commissie (comitologie) 

9.   De implementatie en handhaving op nationaal niveau 

 

Het Europees Verdrag kent diverse pijlers (een verzameling beleidsterreinen), die elk een eigen 

wijze van voorbereiding en besluitvorming kennen. De overgrote meerderheid van EU-beleid wordt 

ontwikkeld binnen de eerste pijler (het gewone ‘communautaire beleid’). In deze pijler van de EU beschikt 

de Europese Commissie over het initiatiefrecht. Het is niet eenvoudig de oorsprong van een Commissie-

initiatief aan te geven, maar doorgaans is in deze fase contact met nationale ambtenaren, 

belangenorganisaties e.a. Deze fase is, met de daaropvolgende expertfase, cruciaal  voor de agendering 

van onderwerpen die strijden om een plaats op de Europese beleidsagenda’s. Om tijdig in te kunnen spelen 

op agendering en voortgang van deze beleidsprocessen is ook in de verschillende lidstaten goed 

afgestemde beleidscoördinatie tussen de nationale beleidsactoren nodig. Daarbij is permanent sprake van 

issue linking en package dealing: succes op het ene dossier wordt soms betaald met falen op een ander 

dossier. ‘Winnen’ op het ene dossier bestaat soms louter uit voorkomen van ‘verlies’ op een ander 

belangrijk dossiers dan wel het creëren van wisselgeld voor een ander dossier. 

 

De praktijk van de Europese besluitvorming verloopt vervolgens vanzelfsprekend niet naadloos 

volgens deze fasering. Soms lijkt het toeval meer leidraad te zijn, op andere momenten is het de macht en 

invloed van een bepaalde actor die de doorslag lijkt te geven.28 29 Een goede toegang tot besluitvormers is 

onontbeerlijk. Maar ook op momenten dat de rationaliteit in het beleidsproces ver te zoeken lijkt, blijft het 

wetgevingsproces de institutionele leidraad voor de besluitvorming, simpelweg omdat dit in het Europees 

Verdrag zo is geregeld. Een belangrijke vraag blijft hoe de marges in dit traject worden benut door andere 

belanghebbende actoren. Waar vroeger nog sprake was van een soort ‘black box’ van de Europese 

                                                           
26 Zie figuur 2.2 
27 COREPER is het Comité van Permanente Vertegenwoordigers. 
28 Schendelen van, M.P.C.M. et al (2003)  
29 Schendelen van, M.P.C.M. (2002) 
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besluitvorming, is er tegenwoordig een groot aantal studies die het krachtenveld van de besluitvorming 

hebben beschreven en geanalyseerd.30 31

Zo blijkt uit onderzoek dat met name de eerste fasen in de besluitvorming van doorslaggevend 

belang zijn. Er is wel gesteld dat ca. 80% van de beslissingen op het niveau van het Coreper worden 

genomen.32 Ook over de wijze waarop lidstaten en andere actoren anticiperen op Europees beleid en er 

uitvoering aan geven is steeds meer kennis beschikbaar gekomen.33  

 

2.2.2 actoren EU wetgeving  

Allereerst zijn de Europese Raad en de Europese Commissie belangrijke actoren als het gaat om het 

bepalen van de politieke agenda. De Europese Raad wordt gevormd door de regeringsleiders en ministers 

van Buitenlandse Zaken. In de Europese Raad worden de hoofdlijnen van het beleid van de EU en grote 

internationale onderwerpen vastgelegd. Het is geen instelling van de EU, maar bepaalt in grote mate de 

politieke agenda van de EU. Ook de Europese Commissie als politiek orgaan heeft vele 

verantwoordelijkheden en vervult een belangrijke rol in het politieke proces van de Europese Unie, omdat 

de regelgeving van de EU vooral door de Europese Commissie wordt gehandhaafd. Het is de bedoeling dat 

het EU belang het uitgangspunt van de Commissie is. Dit houdt in dat het harmoniseren van nationale 

belangen voorop staat.  

 

                                                          

Bij het wetgevingsproces is vervolgens een aantal instituties betrokken, namelijk de Europese 

Commissie, de Raad van Ministers en het Europees parlement. Deze wetgevende actoren (legislators) zijn in 

het onderstaande figuur in beeld gebracht met de verschillende organisaties en werkgroepen die hen bij 

deze taak ondersteunen.34  
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Figuur 2.2 EU legislators en bijbehorende ondersteunende actoren 

 

 
30 Nugent, N. (2003), European Union, Power and policy-making, Routledge, 2001 (2nd ed.), New York, hfst. 8. 
31 Richardson, J. (2001) 
32 Raad voor het openbaar bestuur (2004) p. 22. 
33 Raad voor het openbaar bestuur (2004)  
34 Met dank aan Sebastiaan Princen, USBO  
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De taak van de Europese Commissie is het nemen van initiatieven voor beleid en regelgeving. De 

EC heeft het alleenrecht om wetsvoorstellen te doen. De Raad van Ministers en het Europees Parlement 

kunnen vragen om een bepaald initiatief te nemen. Een voorstel wordt niet ingediend alvorens de mening 

van gespecialiseerde commissies van nationale ambtenaren is gehoord en onderzoek is gedaan.  

Gezien haar centrale plaats binnen de structuur van de Europese Unie heeft de Europese Commissie 

speciale banden met elke andere instelling. Zij werkt nauw samen met de Raad van Ministers en het 

Europees Parlement bij de voorbereiding van EU-regelgeving en neemt deel aan de vergaderingen van de 

Raad en het Parlement. Verder neemt de voorzitter van de Commissie deel aan de halfjaarlijkse 

bijeenkomsten van de Europese Raad.  

De Raad van Ministers bestaat uit de ministers van de lidstaten per beleidsterrein. De Raad is het 

belangrijkste besluitvormingsorgaan van de Europese Unie en de laatste wetgevende instantie. De 

werkzaamheden en besluiten van de Raad worden voorbereid door het COREPER, het comité van 

permanente vertegenwoordigers van de lidstaten. Dit COREPER wordt ondersteund door zo´n 250 

commissies en werkgroepen.  

Het Europees Parlement bestaat uit 732 volksvertegenwoordigers uit de lidstaten. Naast een 

raadgevende functie heeft het Parlement medebeslissingsrecht over Europese regelgeving op verschillende 

beleidsterreinen. De wetgevende macht van de EU ligt dus bij de Raad en het Parlement. De leden van het 

Parlement zijn tevens lid van een of meerdere parlementaire commissies die de plenaire vergaderingen 

voorbereiden.  

 

2.2.3  EU wetgevingsproces 

Binnen de Europese Unie bestaan, afhankelijk van bijvoorbeeld het beleidsterrein, verschillende 

procedures voor de totstandkoming van regelgeving. Voor dit onderzoek is vooral de 

medebeslissingsprocedure van belang, die hieronder wordt uitgewerkt.35

 

De medebeslissingsprocedure voor de totstandkoming van algemeen verbindende voorschriften als 

verordeningen en richtlijnen is neergelegd in art. 251 van het EG-Verdrag. In de praktijk is de 

medebeslissingsprocedure de met afstand belangrijkste procedure geworden. Zij is in het kader van dit 

onderzoek de meest relevante procedure, want ze wordt toegepast bij regelingen betreffende de 

totstandbrenging van de interne markt, volksgezondheid, specifieke acties voor consumentenbescherming, 

de uitvoering van onderzoeksprogramma’s en het nastreven van de in artikel 174 van het EG-Verdrag 

genoemde doelstellingen ter bescherming van het milieu en de uitvoering van milieuactieprogramma’s. 

 

De Raad en het EP beschikken in deze procedure over ´gelijke wapens´. In deze procedure is het de 

Raad verboden om na het mislukken van de bemiddelingsprocedure haar gemeenschappelijke standpunt te 

bekrachtigen. Daarmee wordt de druk verhoogd om in de bemiddelingsprocedure tot een akkoord te 

komen, aangezien het wetgevingsproces anders mislukt. Dan geldt het adagium: “geen beleid is ook 

beleid”. De medebeslissingsprocedure verloopt in drie lezingen.36

  

                                                           
35 Europese Unie, www.eu.int/eur-lex/nl/about/abc/abc_21.html, geraadpleegd 23 november 2004. 
36 Nugent (2003), pp. 350-351. 
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Is een Europese richtlijn uiteindelijk tot stand gekomen dan is deze voor alle lidstaten bindend. De 

richtlijn dient omgezet te worden in nationale regelgeving.37 De implementatie in en door de lidstaten 

blijkt evenwel in de praktijk een probleem te zijn.  Lidstaten zetten de regels niet altijd op tijd om in hun 

nationale regelgeving. Wanneer een lidstaat zich niet houdt aan de regelgeving of een richtlijn niet tijdig 

in zijn nationale regelgeving opneemt, kan de Commissie een inbreukprocedure tegen deze lidstaat starten 

onder artikel 226 van het EG Verdrag. De Commissie baseert zich hierbij vaak op officiële inspectienota’s of 

op klachten van organisaties of individuen. De inbreukprocedure bestaat hieruit dat de Commissie de 

lidstaat een met redenen omkleed advies geeft, en deze in staat stelt binnen een bepaalde termijn 

opmerkingen te maken. Als dat niet is gebeurd kan de Commissie de lidstaat voor het Hof van Justitie 

dagen.  

 

 

2.3 horizontale wet- en regelgeving dierproeven 

 

In deze paragraaf wordt de regelgeving ten aanzien van dierproeven in kaart gebracht. Het gaat 

hier dus om de zogenaamde horizontale wetgeving. Op mondiaal niveau is geen sprake van expliciete 

regelgeving op het gebied van proefdieren. Wel is er regelgeving die raakt aan proefdiergebruik, welke 

wordt beschreven in paragraaf 2.4 + 2.5.1. Deze paragraaf ziet dus op Europese en nationale wet- en 

regelgeving.  

 

2.3.1 europese wetgeving dierproeven 

raad van europa38

Het uitgangspunt van het Handvest voor bescherming van gewervelde dieren die voor 

experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (1985) van de Raad van Europa is 

dat de mens moreel verplicht is levende dieren te respecteren en rekening te houden met hun mogelijkheid 

tot lijden en herinneren. Het streven is het gebruik van dieren voor experimenten en andere 

wetenschappelijke doeleinden zoveel mogelijk te beperken en zo mogelijk te vervangen door het zoeken 

van alternatieven en het stimuleren van het gebruik van deze alternatieven.  

 

De ondertekenende partijen hebben zich verplicht om binnen vijf jaar maatregelen te nemen om 

te voldoen aan de bepalingen in het handvest.39 Deelnemende partijen staat het vrij om striktere 

maatregelen voor de bescherming van het gebruik van dieren in dierproeven in hun eigen land in te 

voeren.40 De overige delen van het handvest regelen de verzorging, de huisvesting, het fokken en het 

werken met proefdieren. Verder is geregeld dat landen statistische informatie verzamelen over het gebruik 

van dierproeven en deze informatie openbaar maken. Eens in de vijf jaar worden in de Raad van Europa 

multilaterale consultaties georganiseerd waarin de toepassing van dit handvest wordt onderzocht. Het 

handvest is in 1985 opgesteld en is een jaar later gevolgd door Europese regelgeving. 

                                                           
37 Dit is anders dan een Europese verordening die directe werking heeft in de lidstaten. 
38 De Raad van Europa is een intergouvernementele organisatie, opgericht in 1949, en heeft tot doel om in Europa de 

eenheid, democratie, rechtstaat en de mensenrechten te bevorderen. De Raad van Europa kan aanbevelingen doen aan 

de lidstaten en voor hen die de verdragen van de Raad van Europa bekrachtigen zijn deze bindend. 
39 Art. 3, Convention for Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes (1985). 
40 Art. 4, Convention for Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes (1985). 
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europese unie 

Er bestaat geen juridische grondslag voor dierenwelzijn in de Europese Verdragen. Sinds 1 mei 

1999 houden de Commissie en de lidstaten zich wel aan het Protocol betreffende de bescherming en het 

welzijn van dieren (Protocol bij het Verdrag van Amsterdam). Dit houdt in dat bij het formuleren en 

uitvoeren  van het beleid op gebied van landbouw, vervoer, interne markt en onderzoek rekening wordt 

gehouden met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren, onder eerbiediging van wettelijke 

bepalingen en gebruiken van de lidstaten met betrekking tot met name godsdienstige riten, culturele 

tradities en regionaal erfgoed. Het Protocol is echter geen bindend instrument en kan niet worden 

afgedwongen.  

Een soortgelijke formulering is nu ook opgenomen in de Europese Grondwet onder Artikel III-121. 

Dit artikel  stelt dat bij het maken van nieuwe EU-regelgeving vooraf bekeken moet worden of deze 

voldoet aan eisen inzake dierenwelzijn.41

 

De EU stelt geen minimum normen vast voor het welzijn van dieren: over het algemeen heeft de 

regelgeving tot doel de dieren zo min mogelijk te laten lijden en verplicht de eigenaar/toezichthouder van 

dieren zich aan minimum welzijnregels te houden. Dit betekent dat lidstaten hogere welzijnsnormen 

mogen vaststellen.  

 

De EU regelgeving ten aanzien van dierenwelzijn komt tot stand in nauwe samenwerking met de 

Raad van Europa. De EU regelgeving op het gebied van dierproeven komt ook in grote mate overeen met 

handvesten van de Raad van Europa en de regels die de OECD voorschrijft.  Zo is in 1986 het handvest van 

de Raad van Europa vertaald naar de Europese richtlijn 86/609/EEG.42 Deze bepaling ziet op het 

beschermen van dieren die voor experimentele of andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt 

door ervoor te zorgen dat ze op passende wijze worden verzorgd en hen geen onnodig leed wordt 

aangedaan. Directoraat-generaal Environment van de EU is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze 

richtlijn. 

 

Een opvallend verschil tussen de richtlijn van de EU en het handvest van de Raad van Europa is 

echter dat in eerstgenoemde niet wordt uitgegaan van een morele verplichting tot het beschermen van het 

dier, maar dat wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen ter bescherming van dieren nader tot elkaar 

gebracht dienen te worden om te voorkomen dat de totstandkoming en de werking van de 

gemeenschappelijk markt binnen de EU wordt geschaad.43 Het gaat dus om de werking van de 

gemeenschappelijke markt zonder concurrentievervalsing of handelsbelemmeringen. Voor het overige 

vertoont de richtlijn inhoudelijk grote overeenkomsten met het handvest. De lidstaten hebben zich 

verplicht voor eind 1989 maatregelen te treffen om te voldoen aan de richtlijn. Eens per drie jaar wordt de 

Commissie op de hoogte gebracht van de genomen maatregelen in het kader van deze richtlijn en de 

                                                           
41http://www.grondweteuropa.nl/9326000/1f/j9vvgjnazrhmix9/vgoneuhzxou4: geraadpleegd 11 mei 2005: “Bij de 

bepaling en de uitvoering van het beleid van de Unie op het gebied van landbouw, visserij, vervoer, de interne markt, 

onderzoek en technologische ontwikkeling en de ruimte houden de Unie en de lidstaten ten volle rekening met de eisen 

inzake het welzijn van dieren als wezens met gevoel, onder eerbiediging van de wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen en de gebruiken van de lidstaten, met name met betrekking tot godsdienstige riten, culturele tradities en 

regionaal erfgoed”. 

 

42 EU (1986) 
43 Art. 1, EU Richtlijn 86/609/EEG. 
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statistische gegevens over het gebruik van dierproeven in de betreffende lidstaat.44 Net als in het handvest 

van de Raad van Europa (art. 6) dienen lidstaten het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven te 

stimuleren.45

Overigens verbiedt richtlijn 86/609 verbiedt dat nogmaals getest wordt. Er is sprake van het ´nee, 

tenzij´principe. Dit wil zeggen dat niet onnodig getest moet worden tenzij een lidstaat daar dringende 

reden toe ziet om de veiligheid van zijn inwoners te waarborgen. 

 

2.3.2 nationale wetgeving dierproeven 

De belangrijkste regelgeving op het gebied van dierproeven is de Wet op de dierproeven.46 De 

eerste Wet op de dierproeven (WOD) stamt uit 1977 en is aangevuld met het Dierproevenbesluit van 1985. 

Al vanaf het begin van het bestaan van de WOD was het beleid gericht op de 3 V´s.47 In 1996 is de WOD 

gewijzigd ter implementatie van de Europese richtlijn 86/609/EEG.48 Het centrale onderdeel van deze wet is 

het vergunningsstelsel. Het is niet toegestaan dierproeven te verrichten voordat de minister van VWS een 

vergunning heeft verleend.49 De minister wordt bij het verlenen van een vergunning aan een instelling 

voor het doen van dierproeven geadviseerd door de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). De 

vergunningen worden in principe voor onbeperkte tijd verstrekt.50 Het is dus niet zo dat per experiment 

een vergunning moet worden aangevraagd. Een advies voor het uitvoeren van een dierproef wordt 

gegeven door een Dierexperimentencommissie (DEC) aan de vergunninghouder van een 

vergunninghoudende instelling. 

Het aantal proefdieren dat jaarlijks wordt gebruikt is terug gelopen van 1,5 miljoen naar zo’n 

700.000 sinds de inwerkingtreding van de wet.51  

Het dierproefbeleid valt in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van 

VWS. Vergunninghouders dienen jaarlijks terug te koppelen aan het ministerie van VWS hoeveel 

dierproeven zijn uitgevoerd. Zij leveren hiermee de input voor het jaaroverzicht van de Voedsel en Waren 

Autoriteit Zo doende.52  

 

 

2.4 horizontale wet- en regelgeving ten behoeve van multilaterale 
  overeenstemming 

 

Mondiale horizontale regelgeving van belang voor de inzet van dierproeven is afkomstig van de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). De OECD maakt internationale 

                                                           

i

44 Artt. 25,26, 13 EU Richtlijn 86/609/EEG. 
45 Art. 23 EU Richtlijn 86/609/EEG. 
46 Andere meer op de uitvoering gerichte regelgeving: Uitvoeringsvoorschriften Wet op de dierproeven, 

Dierproevenbesluit, Vrijstellingsregeling LD50/LC50-dierproeven, Dierproevenregeling, Vrijstellingsregeling van het 

verbond art. 11 WOD, Beleidsregels ontheffingen WOD, Regeling huisvesting en verzorging proefdieren. 
47 Bordes, E. de, E. Evertsen, Teksten Regelgev ng dierenwelzijn, Editie 2004, p. 244. 
48 Ibidem, p. 243. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem, p. 244. 
51 Ibidem. 
52 Voedsel en Waren Autoriteit - Keuringsdienst van Waren, Zo doende; Jaaroverzicht over dierproeven en proefdieren, 

Den Haag, 2002. 
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instrumenten, besluiten en aanbevelingen op gebieden waar multilaterale overeenstemming nodig is 

tussen individuele landen om vooruitgang te boeken in de wereldeconomie.  

 

Een van de richtlijnen van de OECD die in dit kader relevant is, is de Council Act relating to the 

Mutua  Acceptance of Data uit 1981 (herzien in 1997). Deze houdt in dat lidstaten die voldoen aan de 

gestelde voorwaarden in de zogenaamde Good Laboratory Practice (GLP´s) elkaars onderzoeksresultaten 

accepteren. De OECD Working Group on Good Laboratory Practice heeft daanaast een guidance document 

ontwikkeld voor de  toepassing en interpretatie van de OECD richtlijnen van GLP voor in vitro onderzoek. 

l

                                                          

53

Hiermee wordt voorkomen dat dubbel werk wordt verricht voor het testen van chemicaliën 

hetgeen arbeidsintensief en duur is. De MAD heeft dus in principe ook een positief effect op het 

dierproefgebruik, aangezien minder getest hoeft te worden, wat betekent dat minder proefdieren 

gebruikt worden. Alhoewel deze richtlijn door een groot aantal landen is onderschreven, heeft het geen 

wetskracht. Ook de Europese Unie heeft deze richtlijnen in 1986 geadopteerd54 en in Nederland is deze 

richtlijn weer geïmplementeerd in de Wet milieugevaarlijke stoffen. Hierin is bepaald dat onder meer voor 

al het veiligheidsonderzoek aan geneesmiddelen voor humaan gebruik en diergeneesmiddelen de 

implementatie van GLP-principes verplicht is. 

 

De aanleiding voor het opstellen van de GLP´s was een onderzoek van de Food and Drug 

Administration (FDA) in de Verenigde Staten waaruit bleek dat het slecht gesteld was met de kwaliteit en 

integriteit van experimenten.55 Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de testresultaten te vergroten en 

om het welzijn van de proefdieren te verbeteren heeft de OECD de principes van GLP en GMP ingesteld. De 

GLP is een set regels en criteria voor een kwaliteitssysteem voor de organisatie en voorwaarden waaronder 

studies (niet klinische gezondheid en milieuveiligheid) gepland, uitgevoerd, gemonitord, vastgelegd, 

opgeslagen en gerapporteerd worden. De GLP´s geven geen richtlijnen over wanneer dierproeven vereist 

zijn, maar geven (onder meer) aan hoe dierproeven uitgevoerd moeten worden en waar data opgeslagen 

moeten worden. Naast de richtlijnen van GLP zijn richtlijnen voor de productie van geneesmiddelen en de 

kwaliteitscontrole daarop opgesteld. Dit zijn de zogenaamde Good Manufacturing Practice (GMP). Ook 

voor onderzoek en de productie van dierlijke vaccins gelden GLP´s en GMP´s (waarover meer in hoofdstuk 

6). 

Momenteel worden GLP instructies voor aanvraag en rapportage ten behoeve van GLP inspecties 

ontwikkeld. Richtlijn 2004/9/EC en richtlijn 2004/10/EC  zien hier op toe. Deze richtlijnen hebben in 

respectievelijk art. 4 en 9 opgenomen dat het wenselijk is het aantal dierproeven beperkt te houden in 

overeenstemming met richtlijn 86/609/EEG  

 

De eisen voor onderzoek en productie van stoffen die gesteld worden in de richtlijnen van de OECD 

gaan veelal uit van dierproeven als onderzoeksmethode. Er bestaan wel alternatieven maar nog heel 

weinig. Een respondent noemt het “een druppel op een gloeiende plaat”. Desondanks zijn volgens een 

aantal respondenten toch al aardig wat initiatieven genomen om alternatieven opgenomen te krijgen in 

wet en regelgeving. 

Door de uitwisseling van resultaten van dierproeven wordt zo veel mogelijk gezorgd dat het aantal 

dierproeven kan worden beperkt. ICH is zoals eerder vermeld een programma met testrichtsnoeren, zodat 

 
53 OECD (2004)  
54 Richtlijn 2004/9/EC on the inspection and verification of good laboratory practice (GLP), 11 February 2004. 
55 Jonkman, J.H.G., Integriteit van biomedisch en farmaceutisch onderzoek, Groningen, 25 november 1997, pp. 49 – 56. 
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de testresultaten uitwisselbaar zijn binnen de EU, Japan en de VS. Ook de Europese Commissie heeft 

maatregelen genomen om het herhalen van tests te beperken (richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 

1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de 

verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 

maart 1993 inzake de beoordeling en de beperking van de risico's van bestaande stoffen). Bijkomend 

voordeel van het uitwisselen van testresultaten, naast het beperken van het aantal dierproeven, is de 

kostenreductie van testen en de tijdwinst. Belangrijk is wel dat een regeling wordt getroffen over het 

gezamenlijk gebruik van testgegevens en het delen van de kosten om eerlijke mededinging te waarborgen.  

 

 

2.5  verticale wet- en regelgeving farma 

 

Onder het veld geneesmiddelen vallen farmaca, vaccins, hormonen, sera en medische hulpmiddelen 

(implantaten, apparaten). De regelgeving die hier beschreven wordt, ziet op `registratie´  (toelating van 

nieuwe geneesmiddelen) en op ´vrijgifte´ (het op de markt brengen van bestaande geneesmiddelen). Op 

het farmagebied zijn richtlijnen op verschillende niveaus relevant (mondiaal, Europees en nationaal). Deze 

regels zijn zeer divers en juist daarom wordt op wereld en Europees niveau zoveel mogelijk gestreefd naar 

harmonisatie van die richtlijnen. Dit blijkt in de praktijk echter lastig, aangezien de ideeën over kwaliteit en 

veiligheid uiteenlopen. In het hierna volgende wordt gepoogd een zo compleet mogelijk beeld te geven 

van de verschillende richtlijnen.  

 

2.5.1 mondiale regelgeving farma 

De regulatory authorities verantwoordelijk voor de beoordeling van een nieuw geneesmiddel 

alvorens dit op de markt toegelaten wordt56 en de farmaceutische industrie uit de EU, VS en Japen hebben 

zich in 1990 verenigd in de International Conference of Harmonisation(ICH) of Technical Requirements for

Registration of Pharmaceuticals for Human Use.

 

 

                                                          

57 Dit project heeft tot doel de verschillende (inter)nationale 

toelatingseisen te harmoniseren.  zodat minder getest hoeft te worden. ICH ziet voornamelijk op registratie 

van nieuwe geneesmiddelen aangezien deze veelal afkomstig zijn uit deze drie regio´s. Het gaat dan om 

het waarborgen van de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen. De door de ICH 

vastgestelde richtlijnen regelmatig bijgesteld en worden vervolgens omgevormd in Europese (en nationale) 

wet- en regelgeving.  

 

2.5.2 europese wetgeving farma 

De Europese Pharmacopee58 59 speelt een belangrijke rol bij het onderzoek naar en de productie 

van geneesmiddelen. De Europese Pharmacopee bevat normen en methoden van onderzoek voor 

bijvoorbeeld geneesmiddelen, grondstoffen, bloed- en bloedproducten en vaccins. Deze zogenaamde 

monografieën hebben over het algemeen betrekking op grondstoffen die bij de bereiding van 

geneesmiddelen worden gebruikt, maar kunnen ook betrekking hebben op (algemene) kwaliteitseisen van 

eindproducten, van zowel farmaceutische, immunobiologische, als biotechnologische geneesmiddelen. Het 

beheer en de actualisering van deze ‘bijbel’ van de farmaceutische wereld is een verantwoordelijkheid van 

 
56 Dit zijn de FDA (Verenigde Staten), EMEA en de Pharmaceuticals Unit van de EU,  PMDA en MHLW (Japan). 
57 ICH, www.ich.org, geraadpleegd 28 maart 2005. 
58 NIWI, www.niwi.knaw.nl, geraadpleegd 15 juni 2004. 
59 RIVM, www.rivm.nl/overrivm/vgz/kcf/farmacopee.jsp, geraadpleegd 15 juni 2004. 
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het European Directorate for the Quality of Medicines van de Raad van Europa in Straatsburg. 

Verschillende delegaties van de aangesloten landen houden de Pharmacopee actueel. Deze delegaties 

bestaan uit een aantal geselecteerde nationale deskundigen die op persoonlijke titel deelnemen. 

Ook Nederland behoort tot die landen van de Europese Unie die de Conventie tot het ontwikkelen 

van de Europese Pharmacopee (Ph.Eur.) hebben ondertekend. De Nederlandse delegatie bij de Europese 

Pharmacopee Commissie is betrokken bij de besluitvorming tot het ontwikkelen van kwaliteitseisen 

(monografieën) voor zowel humane als veterinaire geneesmiddelen. Het Centrum voor Kwaliteit van 

Chemische-Farmaceutische Producten (KCF) voert - in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg - 

het secretariaat van de Nederlandse delegatie. Er wordt in verschillende werkgroepen deelgenomen aan 

het ontwerpen, actualiseren en testen van de monografieën waarin de beschrijvingen en specificaties van 

methoden zijn opgenomen. Bij het opstellen van kwaliteitseisen worden de direct betrokken fabrikanten 

geconsulteerd. 

 

europese unie 

Op het farmagebied is binnen de Europese Unie richtlijn 2001/83 van toepassing. Deze richtlijn valt, 

anders dan de richtlijn over dierproeven, onder directoraat-generaal Enterprise. De richtlijn 2001/83 is een 

clustering van een aantal richtlijnen, zoals richtlijn 65/65 en 75/318. In de richtlijn is vastgelegd aan welke 

processen voldaan moet zijn wil een geneesmiddel tot de markt toegelaten worden. De voorgaande 

richtlijnen zijn hiermee dus vervangen. De Europese regelgeving met betrekking tot farma is over het 

algemeen niet gedetailleerd. De wettelijke eisen die in de farmaregelgeving zijn neergelegd verwijzen niet 

expliciet naar dierproeven. Deze zijn neergelegd in de veldnormen van de ICH. Dit houdt in dat hierin 

concreet staat welke proeven je al dan niet moet doen om een acceptabel dossier te krijgen. 

 

2.5.3 nationale wetgeving farma 

De Nederlandse wetgeving op het gebied van farma vertoont grote overeenkomsten met de 

Europese regels. Op het gebied van farma is hier de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening van belang. 

Deze wet regelt welke personen/instanties medicijnen mogen produceren en leveren aan consumenten. 

Ook staat hierin beschreven welke stappen een bedrijf moet ondernemen voordat een geneesmiddel 

geregistreerd wordt en verkocht mag worden.60 Voor wat betreft de kwaliteit, effectiviteit en veiligheid 

van geneesmiddelen stellen verder de volgende Nederlandse wetten eisen: 

• Wet op de medische hulpmiddelen 

• Gezondheidswet 

• Diergeneesmiddelenwet 

 

Een respondent geeft hierover aan dat Nederland feitelijk een Europees beleid voert. En dat dit 

ook het geval is in de andere Europese lidstaten. Kortom, de ICH richtsnoeren vormen de basis, die door de 

EU worden overgenomen en vervolgens ook gelden binnen de lidstaten. Ook al hebben de ICH richtlijnen 

formeel geen wetskracht, in de praktijk hebben ze wel een zodanige status. 

 

2.6 conclusies  

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de voor het onderzoek relevante wet- en regelgeving 

en is beschreven hoe Europees wet en regelgeving tot stand komt. Uit de paragraaf over de 
                                                           

60 Franken, W.P.J., Het gebruik van proefdieren bij onderzoek naar geneesmiddelen voor de behandeling van 

schizofrenie, 17 december 2003. 
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totstandkoming van Europees beleid blijkt dat het EU-wetgevingstraject een complex en langdurig traject 

is. Velerlei actoren zijn daarbij formeel, of informeel, in de gelegenheid om hun inbreng te leveren en 

standpunten onder de aandacht van besluitvormers te brengen.  

Het open karakter van dit traject maakt dat het relatief eenvoudig is om er aan deel te nemen. De 

veelheid aan betrokken actoren en de uitruil van onderwerpen uit andere beleidssectoren maakt echter 

onvoorspelbaar hoe het met een bepaald issue zal aflopen. Gelet op deze karakteristieken heeft het 

wetgevingstraject een geringe voorspellende waarde. Van een coherente en sterke beleidsontwikkeling is 

op Europees niveau nauwelijks sprake. Het beeld van ‘patchwork’ komt naar voren. 

 

Daarnaast komt het afstemmingsprobleem naar voren tussen wetgeving op nationaal, Europees en 

mondiaal niveau evenals tussen horizontale en verticale wetgeving.  
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H o o f d s t u k  3   
 

 

 

Technische factoren 
 

 

 

 

 

 

3.1  Inleiding 

 

In de volgende drie hoofdstukken wordt een overzicht gegeven van de geïnventariseerde factoren 

die in stimulerende of beperkende zin invloed uitoefenen op het terugdringen van dierproeven voor 

wettelijke eisen. De bevindingen zijn geclusterd naar technische factoren, politiek bestuurlijke en 

maatschappelijke factoren. De bevindingen zijn voornamelijk afkomstig van de respondenten en geven 

daarmee vooral inzicht in de meningen die over de verschillende thema’s leven bij spelers in het veld.  

 

In dit hoofdstuk komen de meer technische of daaraan gerelateerde factoren aan bod. De 

technische factoren zijn ingedeeld naar een vijftal thema’s te weten expertise, beschikbaarheid gegevens, 

validatie, kosten en overige technische factoren. Per thema volgen de meer algemeen geldende 

bevindingen en indien van toepassing de farmagerelateerde factoren met betrekking tot het thema. Tot 

slot wordt het hoofdstuk afgesloten met een puntsgewijs overzicht van beïnvloedende technische factoren 

voor alternatieven voor dierproeven. 

 

3.2 expertise 

 

de invloed van experts op beleidsvorming 

Technische kennis wordt gezien als cruciale factor in elke fase van het besluitvormingsproces. In dit 

complexe en sterk gespecialiseerde werkveld is slechts een beperkt gezelschap in staat een bijdrage te 

leveren aan de discussie. Dit maakt dat experts in potentie grote invloed uit kunnen oefenen op het 

beleidsvormingsproces en derhalve een interessante groep vormen voor andere stakeholders. Legislators 

beschikken meestentijds niet over deze kennis. Zij zijn daardoor  afhankelijk van de inhoudelijke input van 

experts. Deze experts zijn vooral terug te vinden binnen de groep van regulators, ambtenaren op nationaal 

en Europees niveau en een selecte groep van wetenschappers (op het gebied van farmaca en biolog cals 

betreft het toxicologen, farmacologen and microbiologen).   

i

Expertgroepen worden geraadpleegd voorafgaand en tijdens het beleidsvormingsproces. Europese 

expertgroepen worden samengesteld uit technische experts afkomstig van de verschillende lidstaten en 

deze expertgroepen leveren op hun beurt weer experts op mondiaal niveau. Elk gebied kent zo zijn eigen  

'woud' van commissies, werkgroepen en adviescomite’s op nationaal, Europees en mondiaal niveau die 

betrokken zijn bij het opstellen van nieuw te vormen beleid. Het grote aantal expertgroepen en de hoge 

mate van specialisatie maakt het moeilijk voor de buitenwacht om grip te krijgen op deze expertgroepen.  
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combinatie van technische en bestuurlijke expertise 

De experts die betrokken zijn bij het opstellen van veiligheidseisen en testen hebben vooral 

technische kennis. Om effectief veranderingen te kunnen doorvoeren dienen de experts volgens een 

respondent op beleidsniveau echter ook te beschikken over kennis van het beleidsproces en politiek 

bestuurlijke verhoudingen. Experts die technische kennis weten te combineren met politiek bestuurlijke 

gevoeligheid hebben volgens deze respondent de grootste slagingskans om een verandering in het beleid 

verankerd te krijgen.  

Sauerborn e.a.61 onderscheiden zes factoren die eraan bijdragen dat kennis uit wetenschappelijk 

onderzoek niet wordt gebruikt. De eerste factor die zij noemen: ‘gebrek aan kennis bij de onderzoekers 

over het beleidsvormingsproces’, onderschrijft het bovenstaande punt. 

 

in vivo versus in vitro 

De huidige generatie experts is veelal 20 tot 30 jaar geleden opgeleid met het credo ‘In vivo 

veritas’. De nieuwe generatie experts richt zich echter steeds meer op in vitro methoden. Beide kanten 

lopen volgens een aantal respondenten het gevaar de andere kant te veel uit te sluiten. Zo loopt de 

nieuwe generatie wetenschappers/regulators gevaar te snel over te willen stappen waardoor het kind met 

het badwater dreigt te worden weggegooid. De oudere generatie staat volgens de respondenten vaak nog 

te weinig open voor in vitro methoden. Dit heeft een belemmerende werking op de inzet van 

alternatieven. Aangegeven wordt dat ‘stand-alone’ van in vivo of in vitro in praktijk niet haalbaar en zelfs 

niet wenselijk is. De meeste respondenten zijn de mening toegedaan dat voorlopig het meest te 

verwachten valt van een zorgvuldige combinatie van beide methoden.  

 

kennis van statistieken 

Statistieken bieden, volgens een expert op het vlak van alternatieve methoden, een grote kans 

voor alternatieve methoden. In vitro methoden kunnen wetenschappelijk goed onderbouwd worden door 

mathematische analyses, doordat de tests makkelijk reproduceerbaar zijn. Regulators kunnen deze 

mathematische analyses volgens deze respondent vaak echter onvoldoende duiden. Dit maakt dat zij de 

alternatieve methoden onvoldoende op waarde kunnen schatten. 

 

invloed van onderzoeksinfrastructuur 

Volgens meerdere respondenten heeft een deel van wetenschappers de neiging vast te houden aan 

de bestaande onderzoeksmethodieken vanuit de optiek van ‘return on investment’. Daardoor nemen 

onderzoeksinstituten de bestaande onderzoeksinfrastructuur niet graag op de schop. In het geval van 

dierproeven heeft dit een belemmerende werking op het vervangen van deze diermodellen ten gunste van 

alternatieve methoden. Daarnaast wordt door respondenten aangegeven dat onderzoeksinstituten de 

onderzoeksmethoden in eigen huis willen houden om wetenschappelijk gezien niet achterop te raken ten 

opzichte van andere instituten. 

 

wetenschappelijke consensus  

Politici, beleidsmakers en regulators wachten volgens een aantal respondenten op 

                                                           
61 Sauerborn, R., S. Nitayarumphong en A. Gerhardus, Strategies to enhance the use of healthsystems research for health 

sector reform, Tropical Medicine and International Health, 1999, 4, p. 827-835. 
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wetenschappelijke consensus alvorens zij alternatieven in het beleid op durven te nemen. Deze consensus 

laat echter lang op zich wachten met als gevolg dat veranderingen in het beleid eveneens zeer lang op zich 

laten wachten. 

 

 

3.3 beschikbaarheid gegevens  

 

toegankelijkheid gegevens industrie  

De industrie wordt gezien als weinig bereidwillend om bestaande onderzoeksgegevens beschikbaar 

te stellen. Hierin spelen concurrentieoverwegingen een bepalende rol. Het beschikbaar stellen van 

onderzoeksgegevens zou volgens respondenten een sterk stimulerende werking hebben voor alternatieve 

methoden omdat veel dubbelingen in testen voorkomen zouden kunnen worden.  Een respondent zegt 

hierover: 

“Er zijn databestanden vol met gegevens beschikbaar, maar deze zijn niet toegankelijk omdat ze in 

handen zijn van de industrie. Veel van de informatie betreffende nieuw ontwikkelde methoden blijft 

binnen de muren van het bedrijf. En deze bedrijven zijn alleen bereid de kennis te delen wanneer het niet 

meer commerc eel relevant is”.  i

Wel creëert vooral de chemische industrie volgens een respondent steeds vaker netwerken waarin 

kennis gedeeld wordt. Deze gegevens zullen echter vanuit concurrentieoverwegingen niet openbaar 

gemaakt worden. Een mogelijkheid is dan volgens deze respondent dat overheden geld vrijmaken voor het 

opbouwen van databestanden. Organisaties als NCA in Nederland zouden hier een faciliterende rol in 

kunnen vervullen aldus een respondent.  

 

retrospectieve analyses 

Volgens meerdere respondenten wordt te weinig aandacht besteed aan retrospectieve analyses. 

Door terug te kijken naar uitgevoerde experimenten kunnen belangrijke lessen geleerd worden ten 

aanzien van nieuw op te zetten dierexperimenten. Retrospectieve analyses vormen volgens deze 

respondent een enorme bron aan informatie. De gegevens die daarvoor nodig zijn liggen voornamelijk bij 

de industrie. Het betreft dezelfde gegevens die worden voorgelegd aan de regulators. Ook door de 

gegevens afkomstig uit de fase van fundamenteel onderzoek beter te benutten zou volgens een 

respondent het aantal dierproeven sterk kunnen verminderen. 

De industrie is volgens de respondenten echter niet erg geïnteresseerd om hier aan mee te werken. 

Ten eerste vanwege het beschreven punt van het openbaar maken van gegevens. Ten tweede betreft het 

lange termijn onderzoek met grote onzekerheid over het rendement ervan. Het ontbreekt dan ook aan 

financiering van dergelijke initiatieven. Een extra handicap is hierbij volgens deze respondent, dat 

wetenschappers zich over deze vorm van analyse afvragen of het wel wetenschap betreft. Het wordt vaak 

als niet innovatief genoeg bestempeld. 

Respondenten geven aan dat DG Research een belangrijke initiërende rol kan vervullen op dit vlak 

onder meer door het vrijmaken van onderzoeksgelden voor retrospectieve analyses en door de nadruk te 

leggen op het belang ervan. 

 

Er zijn overigens wel initiatieven in Amerika met de farmaceutische industrie om databases op te 

zetten om analyses te doen, maar ook daar zit de industrie, volgens een respondent, niet op de publicatie 

van gegevens te wachten.  
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effectmeting dierproeven  

Tot nog toe wordt, volgens meerdere respondenten, in onvoldoende mate de discussie over 

dierproeven gevoerd vanuit de kwaliteitsmeting.  In Duitsland wordt steeds meer teruggekeken naar wat 

uitgekomen is van de verwachting die men had van de dierproef (effectrapportages).  Hiertoe dienen 

ervaringen uit de klinische praktijk veel meer betrokken te worden bij nieuwe afwegingen rondom het 

gebruik van dierproeven 

Daarnaast heeft de wetenschap volgens een aantal respondenten de taak verder onderzoek te 

doen naar het extrapoleren van onderzoekresultaten afkomstig van dierproeven naar mensen. De Britisch

Union for the Abolition of V visection (BUAV) heeft hier meerdere rapporten over gepubliceerd.

 

i
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mutual acceptance of data  

Mutual Acceptance of Data (MAD) zorgt ervoor dat veel onderzoek niet over gedaan hoeft te 

worden. Het komen tot een Mutual Recognition Agreement (MRA) is daarom van groot belang (zie ook H.6 

casus). Een aantal respondent ziet echter als nadeel dat hierdoor de flexibiliteit per onderzoek afneemt. 

Daarmee is meteen een van de redenen getraceerd waarom het komen tot een MRA een moeizaam proces 

is. Veel landen willen de eigen onderzoeksstructuur op peil houden. De komst van een MRA kan dit 

eventueel in gevaar brengen omdat de meeste testen dan maar in één land hoeven te worden uitgevoerd. 

Een respondent zegt hierover: 

“Er zijn landen waar mensen gevoel hebben voor alternatieven en andere landen geven daar niks 

om. Dan moet je dit via internationale overeenkomsten zoals binnen de OECD met de MAD afdwingen.” 

 

communicatie over en publicatie van ontwikkelingen op het gebied van alternatieven 

Er wordt volgens een paar respondenten onvoldoende breed gepubliceerd en gecommuniceerd 

over de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de 3 V’s. Hetgeen gepubliceerd wordt, komt 

volgens een respondent, vooral terecht in derderangs tijdschriften. Dit  terwijl de resultaten een groot 

bereik zouden moeten hebben om de inzet van de 3 V’s te kunnen stimuleren. Sauerborn e.a.63 noemen als 

een van de redenen waarom wetenschappelijke kennis onvoldoende wordt gebruikt, de slechte 

communicatie van de resultaten naar de stakeholders. 

Verder geven Sauerborn e.a. aan dat onderzoeksgegevens vaak niet bruikbaar zijn voor 

stakeholders en dat onderzoekers over een inadequaat netwerk beschikken om onderzoekers en 

stakeholders met elkaar in contact te brengen. 

Gevolg van dit alles is dat de kennis over alternatieven onvoldoende wordt meegenomen in de 

beleidsvorming. 

 

 

3.4 validatie alternatieve methoden 

validatieproces  

ECVAM optimaliseert, standaardiseert en valideert methoden. De formele, externe validatie 

gebeurt op dit moment echter ook in sommige EU lidstaten, in de Verenigde Staten en deels binnen de 

OECD. Validatie is volgens verschillende stakeholders een moeizaam proces met een aantal 

 
62 Langley, G., Endocrine disrupting chemicals  A non-animal testing approach, BUAV, 2004. 
63 Sauerborn, R., S. Nitayarumphong en A. Gerhardus (1999), 827-835. 
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toonaangevende spelers die ieder hun  eigen territorium willen afbakenen. Dat leidt regelmatig tot 

onenigheid over de vraag wanneer een proef goed is en wanneer niet. Ieder land vindt dat de eigen test 

beter is dan die van anderen. Daarom willen al die landen meedoen aan het validatieproces. De eigen 

wetenschappelijke status speelt daarin volgens een respondent een belangrijke rol. Het proces van validatie 

van alternatieve methoden is daardoor een jarenlang proces.   

 

validatie versus acceptatie.  

Als een methode eenmaal gevalideerd is, wil dit volgens de respondenten nog niet zeggen dat 

daarmee ook acceptatie door regulatory authorities rond is. Een respondent geeft aan dat met name 

regulators eerst driedubbel bewezen willen hebben dat alternatieve methode even veilig, even gevoelig en 

even specifiek is alvorens deze te accepteren. Er is dan ook onderscheid te maken tussen gevalideerde 

testen en valide testen. Een respondent zegt hierover: 

“Als een test voor de EU gevalideerd is, dan heb je als mondiaal opererend bedrijf nog steeds een

probleem in Japan en de Verenigde Staten. Omdat Europese resultaten niet automatisch geaccepteerd 

worden in de rest van de wereld. “ 

 

                                                          

 

Hoewel er nog veel te winnen is op het gebied van het ontwikkelen en acceptatie van alternatieve 

methoden zijn de afgelopen jaren op het vlak van de 3 V’s ook vele successen geboekt. Zo is er sprake van 

een toename van het aantal ontwikkelde en geaccepteerde testen.64 Een voorbeeld hiervan is de 

acceptatie van de EU van drie alternatieve testmethoden om mogelijk corrosieve en fototoxische stoffen te 

evalueren. Een andere belangrijke stap op het gebied van de 3 V’s is het besluit van de OECD in December 

2000 om de beruchte LD50 test geleidelijk af te schaffen65. De reden hiervoor is de acceptatie van drie 

testmodellen die minder proefdieren vereisen en het lijden van de proefdieren sterk reduceren. 66  

 

Het feit dat een alternatief pas breed geaccepteerd is als het is opgenomen in OECD guidelines is 

overigens een extra belemmerende factor in het terugdringen van het aantal dierproeven voor wettelijke 

eisen. Het proces van opnemen van een alternatief in OECD guidelines is namelijk nog vele malen 

tijdrovender dan hetzelfde proces op EU niveau. 

 

 

3.5 kosten 

 

kosten beleid in termen van aantal dierproeven 

Bij de vorming van beleid wordt volgens een aantal respondenten in onvoldoende mate rekening 

gehouden met het aantal dierproeven dat in het kader van dit beleid uitgevoerd zal gaan worden. 

Respondenten zouden graag zien dat bij de vorming van nieuw beleid (zoals REACH en SCALE) de kosten 

niet alleen berekend worden in geld maar ook in aantallen proefdieren die nodig zijn voor de uitvoering 

van het beleid. Zij denken dat hiervan een stimulerende invloed uit zal gaan voor alternatieve methoden. 

Dit wordt echter genuanceerd door de opmerking van een respondent dat al een aantal van deze impact 
 

64 ECVAM, Alternatives to Animal Experiments: Progress Made and Challenges Ahead, ATLA Volume 30 Supplement 2, 

December 2002, blz 7 
65 Lethal Dose 50. De LD50-waarde is de hoeveelheid van een vast of vloeibaar materiaal dat 50% van test dieren 

(bijvoorbeeld, muizen of ratten) in een dosis doodt. 
66 http://www.nca-nl.org/, geraadpleegd 22 juni 2005 Nog opnemen in bronnen lijst 
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studies beschikbaar zijn en dit tot nog toe beperkte invloed heeft op de inzet van dierproeven voor 

wettelijke eisen. Factoren als risico-minimalisatie lijken ook hier weer een dominante rol te spelen. 

 

economisch belang alternatieven 

Dierproeven zijn duur door de experimentkosten, maar ook door de verzorgingskosten van de 

dieren. Het inzichtelijk maken van deze kosten in vergelijk met mogelijke alternatieven kan stimulerend 

werken.67 De industrie maakt waar mogelijk graag gebruik van reeds ontwikkelde alternatieven wanneer 

dit de kosten drukt. Respondenten geven aan dat in vitro methoden al ruimschoots toegepast worden in de 

ontwikkelfase om nieuwe werkzame stoffen te traceren. Er zit, volgens respondenten, dan ook een groot 

potentieel in het kostenaspect. 

 

tijdsaspect dierproeven voor wettelijke eisen 

Beleidsmakers en overheidsinstanties geven steeds vaker te kennen dat de beoordelingsprocedures 

voor stoffen te traag verlopen.68 Dit heeft deels juridische en bestuurlijke redenen, maar heeft vooral met 

het tijdrovende karakter van protocollaire dierproeven te maken.  

 

farma 

Voor het aandachtsgebied farma wordt over de kosten het volgende aangegeven: 

 

farmaceutische industrie en in vitromodellen. 

De farmaceutische industrie is continu op zoek naar nieuwe werkzame stoffen voor medicijnen. Om 

een werkzame stof te vinden, moeten eerst enorm veel stoffen op hun werkzaamheid beoordeeld worden. 

Er bestaat derhalve grote behoefte aan goedkope en snelle tests voor zoektocht. Omdat het de 

ontwikkeling van producten met een hoge profit rate betreft, is het ontwikkelen van in vitro tests voor de 

R&D fase volgens respondenten uit de farmaceutische industrie een relatief kleine uitgave in vergelijk tot 

de bedragen die gemoeid zijn met ontwikkeling van nieuw geneesmiddel. De farmaceutische industrie 

geeft daarmee volgens respondenten vaak belangrijke eerste aanzet voor ontwikkeling van alternatieve 

methoden.  

De farmaceutische industrie kent dus in de ontwikkelkant een sterke economische prikkel om in 

vitro methoden te ontwikkelen. Maar voor de registratie en vrijgifte van een geneesmiddel blijven testen 

noodzakelijk die het gehele organisme betreffen d.w.z. in vivo modellen.  

 

 

3.6 overige technische factoren 

 

technische grenzen alternatieven  

De meeste respondenten zeggen dat het relatief eenvoudigere werk gedaan is als het gaat om het 

vervangen van dierproeven. Het leeuwendeel van de dierproeven wordt echter gebruikt voor complexe 

testmodellen die moeilijker te vervangen zijn. Zo worden er grote aantallen proefdieren gebruikt voor 

                                                           
67 67 Een respondent nuanceert dit door aan te geven dat in sommige gevallen alternatieve methoden  duurder zijn dan 

de diermodellen. 
68 Gezondheidsraad, Onderzoek gezondheidsrisico's stoffen: naar een gerichtere benadering, Advies november 

2001, p. 21. 
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testen op het gebied van embryotoxiciteit en toxicologie, testen waarbij maar beperkt vooruitzicht is op  

vervanging door alternatieve testmethoden. Aan de andere kant geeft een aantal respondenten aan dat er 

ook successen zijn geboekt in de vermindering en verfijning van dierproeven voor complexe eindpunten 

zoals acute toxiciteit, sommige vaccintest en pyrogeniteits-testen. Voor de typen onderzoek waarbij de 

kansen op het vlak van vervanging zeer beperkt zijn, bestaan vaak wel nog vele mogelijkheden in termen 

van vermindering en verfijning.  

 

strategische testbenadering 

Volgens een aantal respondenten wordt tot nog toe beperkt gebruik  

gemaakt van zogenaamde strategische testbenaderingen zoals de step by step approach op het 

gebied van toxicologie of de consistency  

benadering op het gebied van biologische producten. Deze benadering  biedt een kans om het 

aantal dierproeven terug te brengen.69  Door respondenten worden voorbeelden genoemd, zoals het naar 

aanleiding van een in vitro test besluiten om geen in vivo meer te doen omdat de stof al bewezen giftig is. 

De dierproef gaat nu in veel gevallen alsnog door. De gezondheidsraad heeft hierover een publicatie 

geschreven om de hoeveelheid nodeloze proeven terug te dringen.70  

 

 

3.7 conclusies 

 

Hieronder volgt puntsgewijs een overzicht van de belangrijkste bevindingen per thema: 

 

expertise 

• Grote invloed select gezelschap experts op besluitvorming. 

• Complexiteit veld door groot aantal expertgroepen. 

• Combinatie van technische en politiek bestuurlijke expertise belangrijke mogelijkheid tot 

uitoefenen van invloed. 

• Combinatie in vivo en in vitro blijft noodzakelijk. 

• Deel regulators kan alternatieve testmodellen onvoldoende op waarde schatten vanwege 

onvoldoende kennis over modellen en de bijbehorende mathematische analyses. 

• Experts hebben eigenbelang om wetenschappelijke status hoog te houden. Dit is een van de 

redenen waarom komen tot wetenschappelijke consensus moeizaam proces is. 

beschikbaarheid van gegevens 

• Ontoegankelijkheid gegevens industrie zorgt voor veel herhalingen van testen. 

• Effectmetingen dierproeven gebeurt nog in onvoldoende mate. 

• Tot nog toe vinden er te weinig retrospectieve analyses plaats waardoor veel waardevolle 

informatie verloren gaat. 

• Potentiële invloed van MAD op verminderen aantal dierproeven. Tot stand brengen MRA is echter 

moeizaam proces. 

• Er wordt onvoldoende en/of onvoldoende breed gepubliceerd over ontwikkelingen op vlak van 3 

V’s. 
                                                           
69 Gezondheidsraad, Onderzoek gezondheidsrisico's stoffen: naar een gerichtere benadering, Advies november 2001. 
70 Ibidem. 
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validatie 

• Validatie is geen garantie voor acceptatie.  

 

kosten 

• De kosten van het beleid zijn nu meestentijds nog niet uitgedrukt in termen van aantallen 

dierproeven dat het zal ‘kosten’. 

• Tijdrovende karakter protocollaire dierproeven 

 

overige technische factoren 

• Relatief eenvoudige werk op vlak alternatieve methoden is gerealiseerd. Uitdaging ligt nu in het 

vinden van alternatieven voor complexe testen.  

• Step by step approach wordt nog onvoldoende toegepast. 
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H o o f d s t u k  4   
 

 

 

Politiek-bestuurlijke factoren 
 

 

 

 

 

 

4.1  inleiding 

 

In dit hoofdstuk worden de politiek-bestuurlijke factoren beschreven. Deze factoren zijn ingedeeld 

naar een drietal thema’s te weten wettelijke eisen, politieke agenda en lobby. Ook hier worden de 

algemeen geldende bevindingen en indien van toepassing de farmagerelateerde factoren met betrekking 

tot het thema na elkaar besproken. In paragraaf 4.6 volgt tot slot een puntsgewijs overzicht van 

beïnvloedende politiek-bestuurlijke  factoren voor alternatieven voor dierproeven. 

 

 

4.2 wettelijke eisen  

 

Als het gaat om dierproeven voortvloeiend uit wettelijk eisen dan heeft dit betrekking op 

voorschriften waarin staat welke proeven er noodzakelijkerwijs moeten worden uitgevoerd voor de 

registratie en toelating tot de markt van een stof of product.71

Binnen de EU bestaan meer dan 800 regelingen, richtlijnen en verordeningen of andere 

documenten waarin het gebruik van proefdieren is voorgeschreven ten behoeve van de veiligheid van 

mens of dier.72  

Deze wettelijke eisen hebben volgens de verschillende stakeholders vooral een remmende invloed 

op de inzet van alternatieven. Welke factoren hier aan ten grondslag liggen wordt beschreven in deze 

subparagraaf. 

 

invloed regulators  

Regulators op zowel nationaal, Europees als mondiaal niveau hebben volgens de  respondenten 

vooral een remmende werking op het opnemen van alternatieve methoden in de toelatingsprocedure. 

Hiervoor kunnen verschillende redenen aangevoerd worden (zie ook 5.3: Risico acceptatie en 5.4: Attitude).  

In algemene zin kan gesteld worden dat nieuwe beleidsideeën vaak op weerstand stuiten bij 

degenen die de verantwoordelijkheid ervoor dragen. Nieuwe ideeën brengen een zeker risico met zich 

mee, terwijl niemand kan garanderen dat ze succesvol ten uitvoer kunnen worden gebracht.73 Daardoor 

                                                           
71 Bosch, J. E. van den, Met het oog op wettelijk verplicht dierexperimenteel onderzoek, mei 2000. 
72 Leeuw, W. de, De ethische toetsing van dierproeven: wat heeft Europa ons te bieden, in: DEC’s in discussie: de 

beoordeling van dierproeven in Nederland, J.Swart, J. Wolters en H. Zwart (red), Uitgeverij Damon, Budel  2004, p. 148.    
73 Hart, P. ´t, A. Wille e.a., Politiek ambtelijke verhoudingen in beweging, Boom Amsterdam, 2002,  p. 181.  
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valt de kosten-baten afweging vaak uit ten gunste van bestaand beleid en niet van nieuw beleid waarvan 

de afbreukrisico’s al snel te hoog worden geacht. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de uitspraak van 

een beleidsambtenaar ten aanzien van beleidswijzigingen: 

“Beter tien keer geen verandering dan negen keer goed en een keer fout”.74  

 

Een veelgehoorde opmerking is dat regulators om goede redenen behoudend zijn. Er rust immers 

een zware verantwoordelijkheid op hun schouders om eventuele risico’s tot een minimum te beperken. Dit 

geldt zeker op het vlak van toelating van stoffen of producten tot de markt die een gezondheids- of 

milieurisico in zich dragen.   

De beperkte bereidheid van beleidsmakers en uitvoerders om alternatieven te incorporeren lijkt 

echter te maken te hebben met  een mix van factoren op het vlak van onder meer attitude, kennis en 

risicoacceptatie. Deze factoren worden in dit hoofdstuk ieder afzonderlijk behandeld.  

 

Opgemerkt dient te worden dat er grote verschillen bestaan tussen de mate van bereidheid tussen 

de verschillende toelatende instanties om alternatieve methoden te overwegen. Zo staan de Japanse 

autoriteiten te boek als zeer behoudend en gebruik makend van de zogenaamde tickbox-approach75, 

terwijl van onder meer de Britse, Nederlandse en Duitse autoriteiten wordt gezegd dat zij een relatief open 

houding hebben ten aanzien van alternatieve methoden. Deze verschillen hebben volgens de 

respondenten wederom te maken de eerder genoemde mix van factoren waarbij cultuurverschillen, de 

mate van risicoacceptatie en de publieke opinie een belangrijke rol lijken te spelen. 

 

invloed richtlijn 86/609 

Richtlijn 86/609 met betrekking tot het welzijn van het proefdier hanteert een nee-tenzij principe 

voor dierproeven. Op basis van deze richtlijn zouden alternatieven, indien voorhanden, toepast moeten 

worden. De richtlijn spreekt echter niet expliciet over het concept van de 3 V’s. De richtlijn 86/609 zou 

idealiter meegenomen moeten worden in de afwegingen over dierproeven ten behoeve van wettelijk 

eisen. Respondenten geven echter aan dat andere krachten bepalen welke testmethoden geprefereerd 

worden. Daarop heeft richtlijn 86/609 weinig invloed. De industrie bijvoorbeeld wordt in deze geleid door 

regelgeving voor introductie van producten op de markt. Hoewel in de richtlijn aangegeven wordt dat alles 

gedaan moet worden om het aantal dierproeven te beperken mag een lidstaat hertesten ter bescherming 

van haar burgers. Richtlijn 86/609 verbiedt dit hertesten niet (zie ook H.6: casus).  

 

Verder behoort dierenwelzijn niet tot de competentie van de EU maar is de bevoegdheid van de 

individuele lidstaten. Het is volgens respondenten ook niet erg waarschijnlijk dat het een EU bevoegdheid 

wordt omdat lidstaten daar het belang niet van zien. Lidstaten houden dit liever onder eigen beheer. 

 

belang ethische toetsing  

De ethische toetsing voorafgaand aan het uitvoeren van een dierproef is evenmin vastgelegd in de 

richtlijn 86/609. Ondanks dat de huidige Europese wetgeving de ethische toetsing niet voorschrijft, zijn in 

vrijwel alle West-Europese landen procedures ingericht waarbij voorgenomen  dierproeven ethisch worden 
                                                           
74 Ibidem, p. 181. 
75 Met de tickboxapproach wordt bedoeld de wijze van dossierbeoordeling waarbij het niet in eerste instantie gaat om 

de kwaliteit van de gegevens maar om het strikt beoordelen of alle genoemde test uitgevoerd zijn (afvinken van de lijst 

met testen).  
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getoetst. Momenteel bestaan echter grote verschillen tussen de lidstaten op het vlak van  van ethische 

toetsing wat betreft de samenstelling en taakstelling van de commissie, de status van de uitspraken en het 

niveau waarop getoetst wordt.76

De ethische toetsingscommissies (in Nederland de dierexperimenten-commissies, ofwel DEC’s 

genoemd) hebben doorgaans weinig speelruimte wat betreft dierproeven die uitgevoerd dienen te worden 

op basis van wettelijke eisen. Meestal kan slechts marginaal getoetst worden en kunnen geen of slechts 

beperkte voorwaarden gesteld worden aan de opzet en uitvoering van de proef.77 De ethische 

toetsingscommissies moeten hier wel een signalerende functie in vervullen. Ten aanzien van de 

Nederlandse context wordt hierover gezegd: 

“Dat wil zeggen dat de DEC’s zich luid en duidelijk zullen moeten laten horen wanneer ze van 

mening zijn dat bepaalde voorgeschreven proeven achterhaald zijn en vervangen of gewijzigd zouden 

kunnen worden. Als er alternatieven zijn, is het vaak nog een lange weg om deze bij regelgevende 

instanties geaccepteerd te krijgen. Hoe meer deskundigen en instanties zich hier sterk voor maken des te 

meer kans van slagen. DEC’s kunnen hierbij, samen met onderzoekers, zeker een belangrijke rol spelen.” 

.

                                                          

78  

 

samenwerking tussen verschillende beleidsmakers  

Binnen de EU is sprake van onvoldoende samenwerking tussen de comités die de 

‘veiligheidsrichtlijnen’ opstellen en de comités die ‘dierwelzijnsrichtlijnen’ maken.79 Gevolg is dat richtlijnen 

worden vernieuwd, waarin dierproeven worden voorgeschreven terwijl, er alternatieven voorhanden zijn. 

Een voorbeeld hiervan is het volgende: 

“Een vernieuwde richtlijn op het gebied van voedselveiligheid schrijft voor dat de lidstaten 

voortaan ieder jaar 4 x zoveel voor consumptie bestemde schelpdieren moeten testen op de aanwezigheid 

van bepaalde toxinen. Deze testen worden uitgevoerd op muizen  en kunnen veel ongerief veroorzaken  

Deskundigen geven  aan dat alternatieven voor deze muizentesten voorhanden zijn. Volgens richtlijn 

86/609 zouden deze alternatieven dan ook gebruikt moeten worden.”80  

De EU kent echter geen verkeersregels die aangeven welke richtlijn voorrang heeft in het geval van 

conflicterende bepalingen.81 82

 

invloed cosmetica richtlijn en reach  

Er bestaat bij respondenten grote overeenstemming over de stimulerende werking van de 

cosmeticarichtlijn op de 3V’s. Hierdoor worden de verschillende actoren binnen wetenschap, industrie en 

beleid gedwongen na te denken over mogelijkheden tot vervanging van dierproeven. Hetzelfde geldt 

volgens een aantal respondenten voor REACH dat actoren eveneens dwingt tot nadenken over andere 

manieren om chemicaliën te testen. 

 
76 Swart J., J. Wolters en H. Zwart (red), DEC’s in discussie: de beoordeling van dierproeven in Nederland, Uitgeverij 

Damon, Budel,  2004, p. 146.    
77 Ibidem, p. 149. 
78 Ibidem. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem, p. 148. 
81 Ibidem. 
82 In H.6 (casus) van dit rapport wordt de mogelijkheid van procederen genoemd om  meer duidelijkheid te verkrijgen 

over hoe richtlijnen zich tot elkaar verhouden. 
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farma 

Voor het aandachtsgebied farma wordt over de wettelijke eisen het volgende aangegeven: 

 

invloed ICH 

Europa speelt op het gebied van farma slechts een bescheiden rol en dit geldt in nog veel sterkere 

mate voor individuele lidstaten. Het belangrijkste regulerende kader op het gebied van farma wordt 

gevormd door het  mondiale ICH-richtlijnsysteem (zie H.2).   

 

Om iets te kunnen bereiken op het vlak van de 3 V’s ten aanzien van de toelating en vrijgifte van 

geneesmiddelen, dient het volgens respondenten dan ook in de ICH guidelines terecht te komen. Dat 

betekent eerst wetenschappelijke consensus en dan bestuurlijke consensus tussen de verschillende partijen 

binnen de ICH. De meeste weerstand zit in die laatste sector (zie 3.2).  Japan vormt volgens de 

respondenten de meest behoudende kracht op dit vlak. De ICH is opgebouwd als een enorme piramide. 

Iedere richtlijn, ieder onderwerp heeft een werkgroep waarin vertegenwoordigers zitten uit de drie regio’s 

(VS, Japan en EU) vanuit de beleidskant en vanuit de industrie. De Nederlandse overheid heeft invloed via 

de CHMP (EMEA) in London waarin iedere  EU lidstaat een vertegenwoordiger heeft. Verder kan invloed 

uitgeoefend worden via het farmaceutisch comité van de Europese commissie, waar iedere lidstaat twee 

vertegenwoordigers in heeft zitten. Daarnaast zitten in de ICH ook Nederlanders in werkgroepen als 

Europese vertegenwoordigers. Deze vertegenwoordigers zitten vaak op cruciale punten en zijn derhalve 

zeer interessant voor de verschillende stakeholders.  

 

belang harmonisatie  

De harmonisatie van wet- en regelgeving heeft volgens de respondenten in het algemeen een 

gunstig effect op het beperken van dierproeven. Op het vlak van farma valt dit eveneens onder de 

verantwoordelijkheid van de ICH. Volgens een respondent uit de farmaceutische hoek werkt de ICH wel 

aan harmonisatie, maar is dit tot nog toe slechts beperkt gelukt. Volgens deze respondent willen alle 

partijen wel harmoniseren, maar dan wel naar hun eigen standaarden. 

Harmonisatie is dan ook een moeilijk proces, omdat culturele verschillen, wetenschappelijke 

competitie en economische concurrentie er een grote stempel op drukken.  

 

implementatie europese regelgeving farma binnen lidstaten 

De Europese richtlijn 2001/83 is zo algemeen geformuleerd dat regulatory authorities veel ruimte 

hebben voor een eigen invulling. Risk assesment is de verantwoordelijkheid van individuele lidstaten. De 

Europese regelgeving op het gebied van farma biedt ruimte aan nationale lidstaten voor nadere invulling. 

Dit brengt met zich mee dat de toelatende instantie van de ene lidstaat bepaalde zaken zwaarder weegt 

dan een vergelijkbare instantie in een andere lidstaat. Enkele voorbeelden die genoemd worden van meer 

behoudende autoriteiten zijn Zweden en Ierland. Zweden speelt erg op safe en eist vaak meer dan strikt 

noodzakelijk is.  
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4.3 politieke agenda 

 

plek dierwelzijn op politieke agenda 

De EU houdt zich eerst en vooral bezig met de interne markt.  

Verder staan thema’s als veiligheid en risicobeperking hoog op de agenda. Dierwelzijn is daar 

ondergeschikt aan. Ethiek komt volgens verschillende respondenten pas in beeld als veiligheid niet in het 

geding is en wanneer het geen grote gevolgen heeft voor de marktwerking. Hierdoor is ook het budget 

dat beschikbaar is gesteld door de overheid en binnen het bedrijfsleven om onderzoek te doen naar 

alternatieven beperkt. In Nederland is recentelijk zelfs het budget voor alternatieve methoden gehalveerd 

door het ministerie van VWS, aldus een respondent. De reden daarvoor is dat een andere politieke 

afweging wordt gemaakt waarbij andere zaken voorrang krijgen (in dit geval de zorgsector die hoog op de 

publieke en daarmee de politieke agenda staat).  

 

In de strijd om schaarse middelen als tijd en geld trekt dierwelzijn vaak aan het kortste end. Zo 

heeft elk parlementslid, volgens een respondent vanuit politiek perspectief, tijdsgebrek. Er zijn veel meer 

vergaderingen en bijeenkomsten dan ze kunnen bijwonen. Dat betekent dat keuzes gemaakt moeten 

worden. Wel is het Europarlement volgens meerdere respondenten momenteel erg kien op alternatieven. 

Dit heeft volgens hen te maken met de recente ontwikkelingen op het gebied van de cosmeticarichtlijn en 

de discussie rondom REACH.83 Hierdoor hebben de 3 V’s meer aandacht gekregen.  Europese politici en 

nationale overheden zijn volgens veel respondenten op dit punt niet altijd consistent. Ze willen aan de ene 

kant maximale veiligheid en aan de andere kant zo min mogelijk dierproeven. 

 

invloed actuele ontwikkelingen en persoonlijk interesse op agenda politici  

Politici laten zich volgens respondenten vooral leiden door thema’s waarmee gescoord kan worden. 

Dit kan zowel in positieve als in negatieve zin uitpakken voor de 3 V’s. Wanneer het thema dierproeven 

publieke interesse heeft, heeft het meestal ook politieke interesse. Wanneer bijvoorbeeld productveiligheid 

ter discussie staat dan delft dierwelzijn al snel het onderspit. Een respondent vanuit politiek perspectief 

geeft aan dat daarnaast de persoonlijke interesse van politici een belangrijke rol speelt. The Intergroup on

animal welfare bijvoorbeeld is een groep van geïnteresseerde Europarlementariërs (EP’s) op het gebied van 

dierwelzijn. Lid worden van de intergroup gebeurt op basis van persoonlijke betrokkenheid. De 

samenstelling van de interessegroep weerspiegelt volgens een respondent wel tot op zekere hoogte de 

cultuurverschillen in Europa ten aanzien van dierproeven en de plek die dierwelzijn inneemt op de 

politieke en de publieke agenda in de lidstaten. Zo zijn in de Intergroup vooral de UK en Nederland sterk 

vertegenwoordigd. Verder is Duitsland redelijk goed vertegenwoordigd en zijn de zuidelijke lidstaten 

aanzienlijk minder vertegenwoordigd.  

 

                                                          

 

Volgens een betrokkene bestaat bij Europarlementariërs verder de neiging om zich te identificeren 

met de belangen van de sector waarin hij functioneert. Parlementariërs die in de industriecommissie zitten 

laten die belangen zwaarder wegen. Parlementariërs in de milieucommissie zetten de belangen van het 

milieu voorop. Het is vaak ook niet toevallig dat mensen in een bepaalde commissie zitten. Dit hangt weer 

samen met achtergrond en persoonlijke affiniteit. Deze factoren maken dat zich binnen een commissie 
 

83 On 29 October 2003, the Commission adopted a proposal for a new EU regulatory framework for chemicals. The 

proposed new system is called REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals), 

www.europa.eu.int/comm/environment/chemicals/reach.htm, geraadpleegd 13 april 2005.  
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vaste rolpatronen aftekenen. Commissieleden weten volgens een respondent vaak al voordat een 

vergadering begint wie waar staat. Dat hangt afgezien van de politieke kleur ook af van welke 

deelbelangen men heeft. 

 

invloed politieke agenda op wettelijke eisen tot testen 

Respondenten geven aan dat de noodzaak tot testen idealiter vooral bepaald moet worden door 

experts op dit vlak. De werkelijkheid is echter dat de noodzaak tot testen vaak vooral een politieke 

overweging is die slechts in beperkte mate op wetenschappelijke gronden wordt genomen. Een voorbeeld 

hiervan is het hertesten van vaccins die in de VS geproduceerd en getest zijn, waarvan verschillende 

lidstaten bij aankomst in Europa eisen dat zij opnieuw getest worden (zie ook casus in H.6). 

Wetenschappelijk gezien is er geen reden tot hertesten maar de wet geeft de mogelijkheid tot hertesten 

indien een lidstaat dit om veiligheidsredenen van belang acht. Respondenten hebben verschillende 

aannames over de mogelijke overwegingen die hierbij een rol spelen. De meest genoemde redenen zijn 

risicominimalisatie en protectionisme (beschermen van eigen markt en behouden van eigen teststructuur). 

 

kennis politici op het vlak van dierproeven en alternatieven 

Politici beschikken volgens verschillende respondenten over weinig expertise op het vlak van 

dierproeven en alternatieven. Dit maakt politici sterk afhankelijk van kennis van externe experts. Het 

gebrek aan kennis maakt politici bovendien beïnvloedbaar en dit leidt volgens respondenten regelmatig 

tot een inconsistentie opinie ten aanzien van dierproeven. Hier worden voorbeelden genoemd van politici 

die enerzijds minder dierproeven bepleiten en anderzijds pleiten voor meer onderzoek t.b.v. het vergroten 

van bijvoorbeeld de voedselveiligheid. Politici zijn zich volgens verschillende respondenten onvoldoende 

bewust van het aantal dierproeven die dergelijke onderzoeken met zich mee brengen. 

 

Verder is het volgens een expert op het vlak van alternatieven voor politici zo goed als onmogelijk 

dierproeven of alternatieve methoden op hun merites te beoordelen. Dit maakt enerzijds dat politici in 

sommige gevallen te hoge verwachtingen hebben van de mogelijkheden van alternatieven bijvoorbeeld 

ten aanzien van het 7e amendement van de cosmeticarichtlijn om alle dierproeven binnen 10 jaar te 

vervangen. Dit is volgens de experts uit verschillende hoeken wetenschappelijk gezien niet realistisch. 

Anderzijds worden de mogelijkheden van alternatieven methoden in een aantal gevallen juist weer 

onderschat. 

Enkele factoren die ertoe bijdragen dat kennis over alternatieven onvoldoende worden 

meegenomen zijn de ongeschiktheid van de onderzoeksgegevens voor de stakeholders en de slechte 

communicatie van de resultaten naar de stakeholders.84  

 

                                                           
84 Sauerborn R., S. Nitayarumphong en A. Gerhardus (1999), p. 827-835. 

Saureborn e.a. onderscheiden zes factoren die eraan bijdragen dat kennis uit wetenschappelijk onderzoek niet wordt 

gebruikt: 

1. gebrek aan kennis bij de onderzoekers over het beleidsvormingsproces; 

2. gebrek aan ‘eigenaarschap’ van de onderzoeksagenda bij de belangrijkste stakeholders; 

3. ongeschiktheid van de onderzoeksgegevens voor de stakeholders; 

4. slechte communicatie van de resultaten naar de stakeholders; 

5. inadequaat netwerk om onderzoekers en stakeholders met elkaar in contact te brengen; 

6. te beperkte rolopvatting van onderzoekers 
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4.4 lobby 

 

Bij het thema lobby is vooral gekeken naar beïnvloedende factoren met betrekking tot de lobby op 

Europees niveau. 

 

invloed lobby dierwelzijnsorganisaties 

Dierwelzijnsorganisaties zijn in het verleden goed in staat gebleken om publiek en politiek te 

mobiliseren. Een voorbeeld hiervan is Cosmetica richtlijn. Dit geldt volgens respondenten echter vooral voor 

aandachtsgebieden waar sprake is van relatieve eenduidigheid in het ethische debat. 

Het zwaartepunt van de lobby vanuit dierwelzijnsorganisaties lijkt te liggen in de fase van 

agendavorming en in het begin van de beleidsvormingsfase. Die lobby is vooral gericht op politici en 

beleidsmakers. Dat geldt ook voor de Eurogroup on animal welfare die in de Europese context vooral een 

belangrijke stem heeft richting politiek. Zo voert de Eurogroup het secretariaat van de Intergroup on 

animal welfare van het Europees parlement en zit daarmee dicht tegen betrokken Europarlementariërs 

aan. Dit is gestructureerde lobbymogelijkheid om politici te beïnvloeden vanuit dierwelzijn. 

De Eurogroup heeft volgens respondenten het grote voordeel dat zij kennis hebben van juridische 

procedures en goed weten hoe in Brussel de hazen lopen. Op het vlak van expertise delft de Eurogroup 

volgens verschillende respondenten echter het onderspit tegenover de intensieve lobby van de industrie, 

aangezien zij werkt met een fractie van de menskracht en financiële middelen die de industrie tot haar 

beschikking heeft.  

 

Aangegeven wordt dat Non Gouvernmental Organisations (NGO’s) op het gebied van dierwelzijn 

zowel in de Europese als de Nederlandse context een beperkte invloed hebben op regulators 

(implementatiekant). De signalerende functie die zij in deze fase kunnen hebben ten aanzien van de 

interpretatie van de wettelijke eisen door nationale autoriteiten is tot nog toe beperkt. 

Een aantal respondenten geeft aan dat dierwelzijnsorganisaties op dit vlak steeds verder 

professionaliseren. Als voorbeeld wordt de deelname van observanten vanuit dierwelzijnsorganisaties aan 

de OECD genoemd waardoor ze dicht tegen het feitelijke besluitvormings-proces aanzitten. Het ontbreekt 

dierwelzijnsorganisaties op dit vlak echter nog aan middelen en een internationale coherente benadering.  

 

Verder wordt aangegeven dat de animal rights movement volgens een aantal respondenten het 

imago van dierwelzijnsorganisaties geen goed doet. Een respondent zegt hierover: 

“Je moet de weerstand die bij politici in het Europese Parlement bestaat tegen de dierenlobby 

organisaties niet onderschatten. Deze organ saties worden over een kam geschoren. 

Dierenbeschermingsorganisaties hebben daardoor lang niet bij iedereen een goede naam. Ze worden soms 

als opdringerig beschouwd met gewelddadige acties. Die bezorgen de organisaties een slechte naam”. 

i

 

Over de Nederlandse dierwelzijnsorganisaties zegt een respondent dat hun invloed de afgelopen 

jaren minder lijkt te zijn geworden. Hij verklaart dit deels aan de hand van het minder ontvankelijk zijn van 

de publieke opinie voor dit thema en deels aan de hand van de verminderde effectiviteit van de 

betreffende organisaties.  

 

invloed lobby industrie  

Respondenten refereren zeer regelmatig aan de sterke en goed georganiseerde lobby vanuit de 
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industrie richting Brussel.  

De lobby vanuit de industrie is volgens respondenten in eerste instantie ‘profit driven’. Dit wil 

zeggen dat lobby enerzijds gericht is op het zo inrichten van de wetgeving dat het de industrie zo veel 

mogelijk ruimte geeft om te ondernemen en dat de lobby anderzijds gericht is het minimaliseren van de 

kosten voortkomende uit wettelijke eisen. Respondenten refereren regelmatig aan de grootschalige lobby-

werkzaamheden vanuit de industrie in het kader van  REACH85. Zij geven aan dat de industrie in het geval 

van REACH  een stimulerende invloed uitoefent op de 3 V’s. Aangezien de industrie geen belang heeft bij 

wettelijke eisen waardoor het aantal vereiste testen verder toeneemt. Industrie en dierwelzijnsorganisaties 

zijn op dit punt elkanders bondgenoot. 

 

De lobby vanuit de industrie lijkt zich volgens enkele respondenten vooral te richten op de fase van 

beleidsvorming maar ook in de andere fasen onderneemt de industrie lobbywerkzaamheden. Deze lobby 

richt zich op alle beleidsniveaus (nationaal, Europese en mondiaal). 

 

farma 

Voor het aandachtsgebied farma wordt over het thema lobby het volgende aangegeven: 

 

invloed lobby farmaceutische industrie 

Zoals gezegd beschikt de industrie over een sterk lobbyapparaat in Brussel. Dit geldt zeker ook 

voor de lobby van de farmaceutische industrie. EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries 

and Associations) heeft onder respondenten de reputatie zeer actief te lobbyen in Brussel en binnen de ICH 

met als belangrijk doel het harmoniseren van wet- en regelgeving. Een respondent vanuit de 

faramceutische industrie geeft aan dat EFPIA qua lobby echter zeer beperkt actief is op het vlak van 

alternatieven.  

EFPIA heeft volgens respondenten een duidelijke stem in het beleidsproces op Europees en 

mondiaal niveau wanneer het gaat om het opstellen van testrichtlijnen. Deze invloed komt voort uit het 

feit dat de farmaceutische industrie beschikt over ruime kennis omtrent wetenschappelijke experimenten 

en tevens beschikt over veel de financiële middelen en mankracht. 

 

lobby ngo’s op vlak farma 

Op onderwerpen waarop het debat complexer is, zoals op het gebied van dierproeven ten behoeve 

van geneesmiddelen, zijn dierwelzijnsorganisaties tot dusverre minder actief.  

Respondenten verklaren dit op basis van feit dat het een ethisch zeer moeilijk debat is. Voor 

patiëntenorganisaties geldt dat het thema dierproeven meestentijds geen direct onderdeel vormt van de 

lobby. Wel pleiten deze organisaties voor veel onderzoek ten behoeve van nieuwe behandelwijzen 

hetgeen weer kan leiden tot een toename van het aantal dierproeven. Verder geeft een respondent aan 

dat in een aantal landen waar de anti-dierproevenbeweging relatief actief is, de patiëntenorganisaties wel 

direct lobbyen opdat alle onderzoeks-mogelijkheden inclusief dierproeven behouden blijven en verder 

ontwikkeld kunnen worden.  

 

 

                                                           
85 On 29 October 2003, the Commission adopted a proposal for a new EU regulatory framework for chemicals. 

The proposed new system is called REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals), 

europa.eu.int/comm/environment/chemicals/reach.htm; geraadpleegd 13 april 2005.  
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4.5 conclusies 

 

Hieronder volgt puntsgewijs een overzicht van de belangrijkste bevindingen per thema: 

 

wettelijke eisen 

• Remmende werking regulators: risico’s van nieuw beleid worden al snel te groot bevonden. De 

zware verantwoordelijkheid die regulators dragen maakt hen behoudend. 

• Lidstaten hebben op het gebied van farma een relatief grote discretionaire ruimte om binnen de 

grenzen van de wet een eigen invulling te geven aan de Europese richtlijnen. Dit brengt met zich 

mee dat er grote verschillen waar te nemen zijn tussen EU lidstaten en de mate waarin zij 

openstaan voor alternatieven. 

• Harmonisatiebeweging is een belangrijke stimulerende factor maar is tevens moeizaam proces. 

• Invloed richtlijn 86/609 is beperkt in relatie tot andere wettelijke eisen. In overige wet- en 

regelgeving zou 86/609 meegewogen moeten worden, maar dat is nu vaak niet of in onvoldoende 

mate het geval. 

• Op Europees niveau is sprake van onvoldoende samenwerking tussen beleidsmakers op 

verschillende terreinen. Zo is er gebrek aan samenwerking tussen verschillende comités betrokken 

bij het opstellen van verschillende regelgeving. Onderlinge afstemming van verschillende 

richtlijnen is daardoor vaak suboptimaal. 

• Er is geen sprake van een Europese verplichting tot het evalueren van dierproevenbeleid of het 

uitvoeren van een ethische toetsing terwijl dit een goed signaal kan afgeven t.a.v. het zorgvuldig 

gebruik van dierproeven en de mogelijkheden voor alternatieven binnen wettelijke eisen. 

• De industrie wil graag aan de ‘safe side’ zitten en anticipeert op hoge toelatingseisen van 

toelatende instanties in onder meer de VS en Japan. Dit resulteert vaak in het uitvoeren van meer 

dierproeven dan strikt noodzakelijk. 

• In de Researchfase heeft de industrie relatief veel vrijheid in vergelijk met de fase van toelating en 

vrijgifte. In deze fase wordt vanuit kostenoverwegingen al veel gewerkt met alternatieven. Dit kan 

uiteindelijk ook een positieve invloed hebben op de ontwikkeling en acceptatie van alternatieven 

voor de toelating en vrijgifte van stoffen en producten. 

• Mogelijkheden voor alternatieven zijn beperkt in de fase van toelating en vrijgifte. De prioriteit 

ligt in deze fase bij risico-minimalisatie . Dit maakt het  lastig alternatieven in deze fase een plek te 

geven.  

• REACH en de Cosmeticarichtlijn hebben een gunstig effect gehad op het denken over en werken 

aan 3 V’s voor wettelijke eisen. 

 

politieke agenda 

• Dierwelzijn staan in vergelijk met thema’s als gezondheid en veiligheid niet hoog op politieke 

agenda. 

• Toenemende roep om voedselveiligheid zal het aantal dierproeven  doen toenemen. 

• Persoonlijke interesses en belangen politici van invloed op politieke agenda. 

• Beperkte kennis alternatieven bij politiek werkt belemmerend.  

• Politici laten zich sterk leiden door mate van wetenschappelijke consensus op vlak dierproeven en 

alternatieven. Zonder deze back-up zijn politici terughoudend met het innemen van een politiek 

standpunt op het vlak van alternatieven. 
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lobby 

• Dierwelzijnsorganisaties vormen een belangrijke actor om de 3 V’s op de politieke agenda te 

krijgen en te houden 

• Lobby van dierwelzijnsorganisaties op mondiaal niveau vereist verdere professionalisering en  

afstemming. 

• Dierwelzijnsorganisaties beschikken over zeer beperkte middelen voor hun lobby werkzaamheden 

in vergelijk met de industrie. 

• Dierwelzijnsorganisaties spelen een beperkte rol op gebied van farma. 

• Om de politieke agenda te kunnen beïnvloeden is het van groot belang dat de inhoud en vorm van 

de lobby goed aansluiten op de  belangen van politici. 

• De sterke lobby van de industrie is vooral gericht op economische factoren. In het gunstige geval 

komen kostenoverwegingen en het terugdringen van dierproeven samen.  
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H o o f d s t u k  5   
 

 

 

Maatschappelijke factoren 
 

 

 

 

 

 

5.1 inleiding 

 

In dit hoofdstuk worden de maatschappelijke factoren beschreven. Deze factoren zijn ingedeeld 

naar een drietal thema’s te weten de publieke opinie, risicoacceptatie en attitude. Net als in de 

hoofdstukken 3 en 4 worden ook hier de algemeen geldende bevindingen, en indien van toepassing de 

farmagerelateerde factoren, na elkaar besproken. In paragraaf 5.5 volgt tot slot een puntsgewijs overzicht 

van de maatschappelijke factoren van invloed op de vervanging, vermindering of verfijning van 

dierproeven voor wettelijke eisen. 

 

 

5.2 publieke opinie 

 

publieke opinie over dierproeven 

Uit een opinieonderzoek dat Intomart GfK in maart 2004 in opdracht van de Dierenbescherming 

heeft uitgevoerd blijkt dat 67 % van de Nederlandse bevolking dierproeven voor welk doel dan ook afwijst 

als dieren daar ernstig onder lijden. Ongeveer 60 % van de respondenten is van mening dat 

wetenschappers in het algemeen geen experimenten moeten doen op levende dieren. En iets meer dan 

50% vindt dat het doen van dierproeven moet worden afgebouwd, zelfs als dat inhoudt dat mensen 

hiervoor een aantal voordelen moeten opgeven.8687

 

invloed publieke opinie op andere actoren 

Wanneer het publiek een uitgesproken mening heeft over een thema en dit thema ook nog 

prioriteit heeft boven andere thema’s dan gaat er een grote invloed uit van de publieke opinie. Het publiek 

heeft zoals blijkt uit bovengenoemde opinieonderzoek een vrij grote weerstand tegen dierproeven. Het 

relatieve belang van het thema dierproeven in vergelijk met andere thema’s (gezondheid, veiligheid, risico-

minimalisatie) is echter beperkt. De roep tot vermindering van dierproeven wordt overstemd door de nog 

hardere roep om veilige producten.  

 

                                                           
86 Intromart GfK, Publieke opinie over dierproeven in Nederland, Hilversum 2004. 
87 Hierbij dient vermeld te worden dat het opinieonderzoek van Intromart de nodige kritiek heeft gekregen vanwege de 

grote bias die erin zat. 
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De politiek, de industrie en zelfs regulators zijn erg gevoelig voor de publieke opinie. Een 

respondent zegt hierover: 

“Als je de publieke opinie kunt mobiliseren kun je al die stakeholders beïnvloeden.” 

 

 

                                                          

Wanneer zoals nu, de tendens is dat risico’s geminimaliseerd moeten worden, dan zal geen van 

deze partijen bereid zijn risico’s te nemen ten gunste van de 3 V’s. Wanneer de roep tot het verminderen 

van dierproeven harder wordt dan zal dat, volgens de respondenten, zeker een gunstig effect hebben op 

het nadenken over en het werken aan alternatieven.  

 

actoren van invloed op de publieke opinie 

De publieke opinie wordt in de huidige mediacratie sterk beïnvloed door de media. Daarnaast 

geven respondenten aan dat vooral NGO’s als dierwelzijnsorganisaties in het verleden bewezen hebben dat 

zij grote invloed kunnen uitoefenen op de publieke opinie, dikwijls via diezelfde media. Een belangrijke 

voorwaarde, volgens een van de respondenten, om het publiek op het gebied van dierproeven te 

mobiliseren, is de beschikbaarheid van aantoonbare resultaten van alternatieve onderzoeksmethoden. 

 

alternatieven en maatschappelijk verantwoord ondernemer-schap 

De industrie heeft naar eigen zeggen beperkte invloed op de publieke opinie, vanwege de 

ingebakken argwaan die het publiek heeft ten aanzien van informatie afkomstig van de industrie. Er is 

bedrijven echter veel gelegen aan een positief bedrijfs- en productimago. Om die reden zijn bedrijven vaak 

actief bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO). Het actief stimuleren van 

alternatieven is, volgens respondenten, een mogelijkheid om de publieke opinie over het bedrijf gunstig te 

beïnvloeden.  

 

farma 

Voor het aandachtsgebied farma wordt over de publieke opinie het volgende aangegeven: 

 

publieke opinie over dierproeven t.b.v. medische doeleinden 

Volgens het opinieonderzoek van Intromart vinden grote delen van de bevolking dierproeven voor 

medische doeleinden onder bepaalde omstandigheden acceptabel88. Desondanks blijven dierproeven, 

volgens respondenten, ook bij de farmaceutische industrie een delicaat onderwerp. 

Een respondent vanuit de farmaceutische industrie zegt over de kritische houding van het publiek 

ten aanzien van dierproeven: 

“Dat dwingt ons om voortdurend nut en noodzaak goed te overwegen. Het publiek accepteert 

denk ik dat je dat voor geneesmiddelen onderzoek op dieren moet doen maar het accepteert niet dat je  

teveel testen doet of op onzorgvuldige wijze.” 

 

 

5.3 risico acceptatie 

 

effect van risico minimalisatie 

In de huidige maatschappij speelt consumentenveiligheid volgens de respondenten een steeds 
 

88 Intromart GfK, Publieke opinie over dierproeven in Nederland, Hilversum 2004. 
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grotere rol. Risico’s moeten zoveel mogelijk beperkt worden en veel regelgeving is erop gericht het risico 

op  aantasting van de gezondheid te minimaliseren. De politiek is dientengevolge ook sterk gericht op 

veiligheid en risicominimalisatie. Dit vormt, volgens respondenten, een sterk belemmerende factor voor 

alternatieven voor dierproeven. Elk nieuw product wordt aan een zeer uitgebreid testregime 

onderworpen. Dit streven naar risicominimalisatie maakt dat regulators ten opzichte van alternatieven voor 

dierproeven zeer terughoudend zijn. Respondenten geven aan dat er veel te winnen zou zijn indien de 

maatschappij uit zou gaan van reëlere mate van risicoacceptatie. Politici spelen hierin een belangrijke rol. 

De politiek beslist immers welk risico wettelijk gezien toegelaten wordt. De houding van de politiek wordt 

sterk bepaald door de gevoelens die leven bij het publiek. Dit risicomijdend gedrag werkt belemmerend 

voor de acceptatie van alternatieve testmodellen. 

 

invloed ‘precautionary principle’ 

Bij verschillende respondenten leeft zorg over de rol van organisaties (o.a. milieuorganisaties) die 

in het kader van REACH de mogelijke gevaren van chemicaliën hoog op de agenda te zetten. Zij eisen 

vanuit het voorzorgbeginsel onderzoek dat aantoont dat stoffen geen risico opleveren voor mens en 

milieu. Dit onderzoek wordt echter voor een groot deel uitgevoerd op dieren, waardoor het aantal 

diertesten zal toenemen. Respondenten zouden op dit vlak graag zien dat ook de betreffende organisaties 

uit gaan van een reëlere risicoacceptatie en de gevolgen van de gestelde eisen afwegen tegen het aantal 

dierproeven dat dit met zich meebrengt. 

 

belang risico communicatie 

Aangegeven wordt dat aandacht besteed moet worden aan risico- management en 

risicocommunicatie. Ten eerste dient de boodschap dat een nulrisico onmogelijk is helder overgebracht te 

worden. Ten tweede kan een open communicatie over mogelijke risico’s het gevoel van keuzevrijheid 

oproepen. Juist dit gevoel lijkt essentieel voor de mate waarin individuen een risico willen accepteren 

(vergelijk met het risico dat mensen vrijwillig nemen bij roken of autorijden)89.  

 

farma 

Voor het aandachtsgebied farma wordt over risicoacceptatie het volgende aangegeven: 

kosten/baten afweging bij geneesmiddelen 

Respondenten geven regelmatig te kennen dat de afweging van het geaccepteerde risico versus de 

baten van het product bij geneesmiddelen anders ligt dan bij andere producten. Deze afweging kan twee 

kanten opgaan. Enerzijds worden er nog minder risico’s geaccepteerd, omdat het middelen betreft ten 

behoeve van reeds kwetsbare patiënten. Dit geldt in nog sterkere mate voor geneesmiddelen voor 

kinderen. Anderzijds worden er meer risico’s geaccepteerd naarmate de ziekte waartegen een patiënt 

behandeld moet worden, ernstiger is. Het doel heiligt in dat geval de middelen.  

 

5.4 attitude 

 

attitude regulators (zie ook 3.2: wettelijke eisen en 5.3: risico-acceptatie) 

In de uitvoeringsfase van beleid hebben vooral regulators veel invloed. De attitude van regulators 

ten opzichte van alternatieven voor dierproeven wordt gekenschetst als terughoudend. Respondenten 
                                                           
89 Presentatie B. Garthoff, Ecopa workshop 27 november 2004.  
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hebben tot op zekere hoogte begrip voor deze terughoudendheid. Regulators handelen vanuit het 

perfectief van risicominimalisatie en hanteren daarom hoge veiligheidsmarges.  

Een respondent vanuit de industrie zegt hierover: 

“Het gaat erom de consument te beschermen. En dat is terecht, daar zijn die autoriteiten

voor. En ik begrijp ook heel goed dat ze dat zo doen en dat ze ons niet zomaar op onze 

documentatie geloven. Ze zijn heel voorzichtig”.

 

 

 

 

 

Naast de eerder gegeven mogelijke verklaringen (zie 3.2) is een andere verklaring volgens 

respondenten de machtspositie die de kennis van het oude referentiekader (diermodellen) verschaft. 

Wanneer regulators een nieuw referentiekader moeten aannemen bestaat het risico deze machtspositie 

deels te verliezen. 

De nieuwe generatie regulators komt in de opleiding al meer in aanraking met alternatieven in de 

opleiding. Een aantal respondenten verwacht dat de volgende generatie daardoor als vanzelfsprekend 

toewerkt naar alternatieven. Een aantal respondent zeggen echter dat de huidige regulators wel degelijk 

reeds over de attitude beschikken om rekening te houden met alternatieven. De discussie rondom de 

afschaffing van de LD-50 test heeft daar volgens een respondent een belangrijke rol in gespeeld. 

 

Regulators kennen verder een grote mate van verantwoordelijkheids-gevoel van waaruit zij 

besluiten vast te houden aan het oude referentie-kader. Regulators voelen met name de negatieve 

verantwoordelijkheid (‘Wij worden hierop aangesproken als er iets mis gaat’). Pas als er een grote mate van 

consensus is over het gebruik van een alternatief, is voor de regulator de weg vrij om deze toe te passen. 

Wanneer gesproken wordt over de attitude van regulators wordt vaak in een adem gerefereerd 

aan de eveneens terughoudende houding van de afdeling regulatory affairs van de industrie (zie ook 

paragraaf 5.4). Respondenten geven aan dat bij deze afdelingen eveneens sprake is van een grote mate 

van terughoudendheid ten opzichte van alternatieve methoden om tegemoet te komen aan wettelijke 

eisen. Respondenten geven aan dat de conservatieve houding ontstaat doordat de industrie anticipeert op 

de veronderstelde wensen van regulators. Een deel van de respondenten vindt echter dat de industrie veel 

meer initiatief dient te nemen op dit vlak vanuit de optiek van duty of care en dat er veel meer sprake 

moet zijn van shared responsibility 

 

belang persoonlijk committment 

Een positieve attitude ten aanzien van de 3 V’s is, volgens de respondenten, grotendeels 

afhankelijk van persoonlijk commitment. Veel bewegingen in de richting van de 3 V’s zijn in het verleden in 

gang gezet, omdat iemand zich daar persoonlijk sterk voor heeft gemaakt. In de industrie bevinden zich 

bijvoorbeeld zogenaamde ‘entrepreneurs’ die alternatieven belangrijk vinden en deze intern promoten. 

Deze personen fungeren, volgens de respondenten, als katalysator waardoor een cultuur kan ontstaan die 

stimulerend werkt op de ontwikkeling en de acceptatie van alternatieven voor dierproeven. Persoonlijke 

betrokkenheid bij het thema vormt dus een belangrijke ‘driving force’. 

 

farma 

Op het aandachtsgebied van farma wordt over het thema attitude het volgende aangegeven: 
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attitude regulators op vlak farma  

In het veld wordt door een deel van de respondenten gesproken over zogenaamd 

‘farmaconservatisme’ van regulators. De basishouding van het meest behoudende deel van de regulators 

wordt gekenmerkt door wantrouwen ten opzichte van de industrie. Op het vlak van toxicologie zijn er in 

kader van harmonisatie wel goede stappen genomen. Het conservatisme bij regulators zit, volgens een 

respondent, bij regulators vooral op vlak van carcinogeniteitstesten. Juist op dat vlak worden zeer grote 

aantallen dieren gebruikt. 

EMEA lijkt ten aanzien van alternatieve methoden, volgens een respondent, minder behoudend te 

zijn dan de regulators in de meeste lidstaten als het gaat om onderzoek op farmacologisch / toxicologische 

vlak.  

Andere respondenten delen de bevindingen over farma-conservatisme niet. Een respondent zegt 

hierover: 

“ Als ik naar die wereld kijk dan vind ik dat bij medicijnen vaak kleinere veiligheidsmarges 

geaccepteerd worden dan bij voedsel. En terecht want je moet iets bewerkstelligen waardoor je wel 

bepaalde risico’s moet accepteren”.  

 

reactie industrie op attitude regulators 

De industrie stelt zich ten aanzien van de registratie en vrijgifte van geneesmiddelen volgens 

respondenten vrij afwachtend op. Er gaat volgens meerdere respondenten op het vlak van alternatieven 

vooral een remmende invloed uit van afdeling regulatory affairs van de farmaceutische industrie, uit angst 

voor claims. Deze actoren spelen op safe en houden derhalve vast aan oude methoden. De afdeling 

regulatory affairs gaat hier volgens een aantal respondenten soms  zo ver in dat zij binnen het bedrijf 

extra, niet wettelijk vereiste testen, laten uitvoeren om de autoriteiten van de meest behoudende landen 

(bijvoorbeeld Japan) tevreden te kunnen stellen. Regulatory affairs vreest dat de autoriteiten bepaalde 

resultaten niet zullen accepteren en anticiperen daarop.  

 

Alternatieven die binnen bedrijven gebruikt worden kunnen nog meer onder de aandacht van 

regulators worden gebracht. Dit vindt nog maar in beperkte mate plaats.  

 

 

5.5 conclusies 

 

publieke opinie 

• Er bestaat weerstand vanuit het publiek tegen dierproeven in algemeen. De acceptatie van 

dierproeven voor medische doeleinden daarentegen is groter. 

• De toenemende aandacht voor consumentenveiligheid heeft tot nog toe voorrang op 

dierenwelzijn. 

• De publieke opinie heeft in potentie grote invloed op verschillende stakeholders (politiek, 

industrie, regulators). Dit kan zowel een stimulerend effect hebben voor de 3 V’s als een 

belemmerend effect wanneer de aandacht van het publiek vooral gericht is op veiligheid. 

• Invloed op publieke opinie wordt vooral uitgeoefend door de media en NGO’s.  

• De publieke opinie is van groot belang voor het bedrijfs- en product imago van de industrie. Het is 

voor een aantal bedrijven reden te werken aan alternatieven vanuit het idee van Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemerschap. 
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risico acceptatie 

• Het streven naar een zogenaamd nulrisico vormt een grote bedreiging voor de vervanging, 

vermindering en verfijning van dierproeven uitgevoerd voor wettelijke eisen. De roep om extra 

onderzoek in het kader van het voorzorgprincipe vormt hier onderdeel van.  

• Momenteel wordt in onvoldoende mate een afweging gemaakt in termen van risk/benefit 

verhoudingen. Veel producten brengen grote voordelen met zich mee. De vraag is echter welk 

risico men bereid is te accepteren voor dit voordeel? 

• Open communicatie over mogelijke risico’s maakt een individuele afweging mogelijk en biedt een 

kans de mate van risicoacceptatie terug te brengen naar reëlere proporties. 

 

attitude 

• De attitude van regulators heeft een remmend effect op de inzet van alternatieven. Deze veelal 

behoudende attitude wordt verklaard vanuit de maatschappelijke roep om verdergaande 

risicominimalisatie. 

• De verwachting is dat bij de nieuwe generatie regulators het concept van de 3 V’s meer 

geïnternaliseerd zal zijn door de toegenomen aandacht voor het thema in de opleiding. 

• Persoonlijke betrokkenheid bij het thema wordt gezien als belangrijke voorwaarde om de inzet 

van alternatieven te stimuleren. 

• Het anticiperen van de industrie op de vooronderstelde conservatieve attitude van regulators werkt 

belemmerend.  
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H o o f d s t u k  6   
 

 

 

Casus kwaliteitscontrole veterinaire 
vaccins 
 

 

 

 

 

6.1 Inleiding   

 

 

Om zicht te krijgen op de wijze waarop de bevindingen uit het onderzoek nu daadwerkelijk een 

rol spelen in een specifiek geval, is gekozen voor het uitwerken van een casus. In deze casus wordt het 

proces rondom de toelating van een veterinair vaccin in kaart gebracht. De casus dient als toetsingsmoment 

voor de eerder verkregen bevindingen. Daarnaast biedt het inzicht in de wijze waarop belemmerende 

en/of stimulerende factoren een rol spelen in een concreet geval. Bij de analyse van de casus wordt 

aangesloten bij de factoren zoals die in de voorgaande hoofdstukken zijn ingedeeld (technische, politiek-

bestuurlijke en maatschappelijke factoren) 

 

De informatie ten behoeve van deze casus is afkomstig van Intervet; een producent van veterinaire 

vaccins. Ten behoeve van informatie over de casus is de briefwisseling tussen Intervet en DG Enterprise 

bestudeerd en zijn een tweetal interviews gehouden waarvan een met  twee medewerkers van Intervet en 

een met een beleidsmedewerker van DG Enterprise van de Europese Unie. 

 

 

6.2 regelgeving en feiten casus 

 

Deze casus betreft een poging van Intervet om het aantal noodzakelijke tests bij het op de markt 

brengen van een veterinair vaccin in de Europese Unie te verminderen. Dit vaccin wordt geproduceerd in 

de Verenigde Staten. De belangrijkste actoren in casu zijn Intervet en de Europese Commissie/DG

Enterprise. Een derde actor is het advocatenkantoor Ashurst in Brussel dat door Intervet en IFAH (de 

belangenbehartigingsorganisatie van de industrie) om juridisch advies is gevraagd. 

 

 

Voor de toelating en het testen van diergeneesmiddelen gelden binnen de Europese Unie min of 

meer dezelfde regels als voor de toelating en het testen van humane geneesmiddelen. De wetgeving voor 

diergeneesmiddelen is geënt op die van humane geneesmiddelen (richtlijn 2001/83/EC voor humane en 

2001/82/EC voor diergeneesmiddelen). Kenmerkend aan deze wetgeving is dat hierdoor, in vergelijking met 

bijvoorbeeld de VS, strenge normen gelden voor de productie en kwaliteitscontrole op 

diergeneesmiddelen. Een groot verschil tussen de humane en veterinaire vaccins en geneesmiddelen is dat 

het bij veterinaire vaccins en geneesmiddelen om veel diersoorten gaat (in plaats van alleen de mens) en er 
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dus een veel breder spectrum aan ziekten en daarmee vaccins is. Wat dat betreft is het veld van veterinaire 

vaccins  complexer dan het veld rondom humane vaccins. 

  

Er zijn twee categorieën testen als het gaat om diergeneesmiddelen. Dit zijn allereerst testen in het 

kader van onderzoek voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel t.b.v. registratie. Hierop zijn de 

richtlijnen van Good Laboratory Practice van toepassing (GLP). Een tweede categorie wordt gevormd door 

testen in het kader van de productie en kwaliteitscontrole van bestaande, geregistreerde producten voor 

vrijgifte op de markt. Op het produceren en de kwaliteitscontrole zijn de richtlijnen van Good 

Manufacturing Practice (GMP´s) van toepassing. In de kwaliteitscontrole wordt op drie punten getest, 

namelijk kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. Of een bedrijf voldoet aan de voorwaarden uit de GLP en 

GMP wordt vastgesteld door middel van inspecties die worden uitgevoerd door de autoriteiten van het 

land waar de productielocatie zich bevindt. Op de handhaving van de voorwaarden wordt toegezien door 

een zogenaamd ´qual fied person´ van de betreffende producent.  i

                                                          

 

In deze casus gaat het om testen in het kader van kwaliteitscontroles op een bestaand vaccin. Dit 

vaccin wordt geproduceerd in de Verenigde Staten op een site die voldoet aan de Europese GMP normen 

voor productie en kwaliteitscontrole. Dit is door een Europese autoriteit geconstateerd en vastgesteld. Na 

GMP certificatie bestaat tegen de productie in de VS geen bezwaar. De kwaliteitscontroles op dit vaccin 

worden eveneens in de VS uitgevoerd. Hiertegen maken de EU lidstaten echter wel bezwaar. Er bestaat 

geen Mutual Recognition Agreement op het gebied van GMP  tussen de Europese Unie en de Verenigde 

Staten. De controlelocatie is slechts door één individuele EU lidstaat goedgekeurd. Met andere woorden, 

omdat er geen overeenkomst bestaat tussen de gehele EU en de VS en omdat de kwaliteitscontroletest in 

casu worden uitgevoerd in de VS, dienen de producten in Europa opnieuw getest te worden volgens de 

Europese richtlijnen.90 Dit geldt niet alleen voor veterinaire vaccins, maar ook voor humane vaccins.  

 

Nu is de situatie voor de industrie zo, dat wil het vaccin in de EU worden ingevoerd het hier 

opnieuw aan kwaliteitscontroletests moet worden onderworpen. Dit wordt door de industrie ervaren als 

dubbel werk met onnodig hoge kosten en onnodig gebruik van proefdieren. Het bedrijf Intervet heeft 

daarom bij DG Enterprise een verzoek ingediend tot vrijstelling van deze in hun ogen onnodige testen. De 

ambivalente houding van de EU ten opzichte van de acceptatie van de GMP-status is in de ogen van 

Intervet niet helder. De GMP status wordt voor productie wel geaccepteerd, maar maakt het hertesten in 

het kader van de kwaliteitscontrole niet overbodig. Bovendien is Intervet van mening dat rekening 

gehouden zou moeten worden met richtlijn 86/609.  Het hertesten is volgens hen in strijd met deze 

richtlijn. 

Het verzoek is door DG Enterprise evenwel afgewezen. De motivatie hiervoor is dat art. 55 lid 1b 

van richtlijn 2001/82/EC duidelijk verplicht tot het volledig hertesten van het vaccin in de EU91. Door 

Intervet wordt aangegeven dat de tekst van het betreffende artikel echter ook anders geïnterpreteerd zou 

kunnen worden. Verder geeft de EC/DG Enterprise aan dat er geen Mutual Recognition Agreement bestaat 
 

90 Art. 55 lid 1b, richtlijn 2001/82/EC. 
91 (1b) in the case of veterinary medicinal products coming from third countries, each production batch imported has, in 

the importing Member State, undergone a full qualitative analysis, a quantitative analysis of at least all the active 

substances and all other tests or checks necessary to ensure the quality of veterinary medicinal products in accordance 

with the requirements of the marketing authorization. 
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met de VS, waardoor geen ruimte is voor individuele afspraken tussen een lidstaat en een bedrijf. Afzien 

van hertesten zou volgens DG Enterprise de gemeenschapswetgeving in alle opzichten tegenspreken. Op 

het argument dat deze beslissing in strijd zou zijn met richtlijn voor dierproeven (86/609) wordt door de EC 

niet ingegaan. Hierover melden de juristen van Ashurst dat deze richtlijn niet van toepassing is op derde 

landen, maar alleen geldt binnen de Europese Unie.  

 

 

6.3  factoren van invloed op eis tot hertesten 

 

Uit deze casus is een aantal factoren te destilleren dat verklaart waarom het in casu niet is gelukt 

om het aantal tests, en daarmee het aantal dierproeven, te verminderen. Deze factoren worden hieronder 

beschreven. Allereerst komt de technische factor, expertise, aan de orde. Vervolgens wordt ingegaan op de 

politiek-bestuurlijke factoren. 

 

expertise 

Zoals gezegd in hoofdstuk 3 zijn er maar weinig mensen die alle benodigde expertise bezitten om 

de afweging te kunnen maken of testen al dan niet noodzakelijk is. Het gaat dan om een combinatie van 

expertise op het gebied van, aan de ene kant, onderzoek en onderzoeksmethodieken en, aan de andere 

kant, regelgeving en ambtelijke procedures. Het probleem op het gebied van expertise speelt eigenlijk bij 

alle partijen, dus bij de industrie zelf, bij de afgevaardigden van de lidstaten en op Europees niveau. Het 

speelt vooral op het niveau waar de besluiten worden genomen. Als het gaat om het aanpassen van 

richtlijnen of het afsluiten van een MRA zijn het de politieke beslissers die de onderhandelingen voeren. 

Voor hen is het schier onmogelijk over alle benodigde expertise te beschikken.  

 

strikte interpretatie wetgeving 

In deze casus lijken met name juridische argumenten een grote rol te spelen en doorslaggevend te 

zijn voor de vraag of al dan niet getest dient te worden. Er is geen MRA tussen de VS en de EU, dus is 

hertesten op basis van richtlijn 2001/82 noodzakelijk. Dit pakt in casu negatief uit voor de wens van de 

industrie om het aantal tests en daarmee het aantal dierproeven te verminderen. Het verminderen van 

dierproeven wordt door Intervet als argument ingebracht, maar wordt door de Commissie en de juridisch 

adviseurs van Ashurst niet overgenomen. Zij geven een zeer strikte, letterlijke uitleg van artikel 55 van 

richtlijn 2001/82/EC.  

 

De letterlijke interpretatie (i.t.t. een meer rekkelijke interpretatie in de geest van de regels), zo 

komt ook naar voren in de rest van het onderzoek, lijkt kenmerkend voor degenen die beslissingen nemen 

op het gebied van registratie en vrijgifte van diergeneesmiddelen (leg slators en regulators). Het is, volgens 

de verschillende respondenten, makkelijker mee te gaan met in de bestaande regelgeving, dan om hiervan 

af te wijken. Afwijken van de letter van de wet maakt dat mogelijk risico´s genomen worden waar 

vervolgens niemand de verantwoordelijkheid voor wil nemen. Kortom, het geeft veel meer ´gedoe´ als 

wordt afgeweken van de bepalingen en letterlijke interpretaties. 

i

 

risicomijdend gedrag ambtenaren en bestuur 

Ook in deze casus is duidelijk terug te zien dat voorrang wordt gegeven aan het belang van 

risicominimalisatie boven het belang van het verminderen van dierproeven. In de rest van het onderzoek 
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komt naar voren dat bij beleidsmakers en bestuurders de angst voor incidenten groot is. Dit betekent dat 

het zekere voor het onzekere wordt genomen. Liever meer testen dan minder testen met een mogelijk 

risico van een onveilig vaccin. Overigens is volgens een aantal respondenten nog maar de vraag of door 

middel van de huidige testen de belangrijkste risico´s daadwerkelijk worden uitgesloten. Het gaat om de 

perceptie van het risico in relatie tot de eigenlijk verantwoordelijkheid. Een mooie illustratie hiervan is de 

door een respondent vertelde anekdote van´de hand van God en de hand van de overheid´ dat in 

onderstaand kader is uitgewerkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bedrijf wil een veterinair vaccin tegen een varkensziekte geregistreerd krijgen

en op de markt brengen in een Europees land X. Dit vaccin wordt reeds aan andere

landen binnen de EU verkocht. Land X heeft echter slechte ervaringen met een soortgelijk

vaccin van een andere producent en wil dit vaccin derhalve niet toelaten. De betreffende

beleidsafdeling neemt het risico van het uitbreken van de varkensziekte (met als gevolg

dat de hele varkensindustrie in land X ernstige schade toekomt) om het risico van

nadelige bijwerkingen van het vaccin uit te sluiten. De betreffende ambtenaar zegt

hierover: “dat is het verschil tussen de hand van God en de hand van de overheid. De

overheid heeft niet in de hand of de ziekte uitbreekt, dat is de hand van God, maar heeft

wel in de hand of een vaccin met mogelijke bijwerkingen op de markt komt. We kiezen er

dus voor om dat te doen waar we invloed op kunnen uitoefenen..”  

 

 

negeren samenloop richtlijnen 

In de afweging van de Europese Commissie wordt op het argument van vermindering van 

dierproeven niet ingegaan. Er wordt echter evenmin aangegeven dat richtlijn 86/609 niet van toepassing is. 

Dit kan een aantal dingen betekenen, bijvoorbeeld dat het onderwerp zo weinig prioriteit heeft dat het 

zelfs niet wordt behandeld. Navraag bij DG Enterprise maakt evenwel duidelijk dat het verminderen van 

dierproeven zeker wel prioriteit heeft. De oorzaak ligt volgens DG Enterprise in het simpele feit dat er geen 

MRA bestaat tussen de VS en de EU. Door enkele respondenten wordt gesuggereerd dat heel bewust geen 

uitspraken worden gedaan over de samenloop van de richtlijnen over de registratie en vrijgifte van 

geneesmiddelen enerzijds en dierproeven anderzijds. Zodra hier namelijk een uitspraak wordt gedaan, is er 

input voor een discussie waar de ambtelijke diensten, volgens een aantal respondenten, niet op zitten te 

wachten.  

 

`Off the record´ wordt volgens enkele respondenten wel eens gesuggereerd dat de industrie maar 

een procedure moet instellen om duidelijkheid te krijgen van het Hof van Justitie hoe de verschillende 

richtlijnen zich tot elkaar verhouden en geïnterpreteerd dienen te worden. Dit is echter geen 

aantrekkelijke optie voor de industrie, aangezien het veel tijd en geld kost. Door de industrie wordt dus 

een kostenbaten afweging gemaakt. De industrie opereert namelijk wereldwijd en heeft dus niet alleen te 

maken met regelgeving vanuit de Europese Unie, maar ook met die uit de rest van de wereld. Veel 

investeren in het mogelijk winnen van één zaak, terwijl er nog zo veel andere juridische zaken liggen te 

wachten is geen waarschijnlijke afweging.  
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weinig openingen voor beleidswijzigingen (policy windows) 

De momenten waarop de mogelijkheid bestaat om een verandering in wettelijke eisen te 

bewerkstelligen, zijn zeer beperkt. Het sluiten van een MRA of bijvoorbeeld het aanpassen van een 

Europese richtlijn is een tijdrovend proces. Er zijn veel actoren met verschillende belangen bij betrokken en 

de materie is complex. Op het moment dat de beslissers bij elkaar komen, moeten er ook spijkers met 

koppen geslagen worden. Het voorbijgaan van deze kans maakt dat er weer lange tijd verstrijkt alvorens 

zich een nieuw moment aandient waarop een beslissing genomen kan worden.  

 

wens verminderen tests 

Een stimulerende factor in deze casus is dat vrijwel alle betrokkenen het aantal tests wil 

verminderen. De industrie wil met het oog op kostenbesparing liever minder tests uitvoeren. De 

ambtenaren van DG Enterprise streven naar harmonisatie van wetgeving en het verminderen van het 

aantal dierproeven. De lidstaten van de EU staan over het algemeen ook positief tegenover vermindering 

van het aantal noodzakelijk tests. Hier spelen echter wel verschillende opvattingen over welke tests 

noodzakelijk zijn. Zo staan bijvoorbeeld Hongarije en Duitsland op het vlak van vaccins bekend als kritische 

landen, die hertesten in eigen land noodzakelijk achten. Andere, veelal nieuwe Europese lidstaten hebben 

niet de middelen en infrastructuur om aan alle testeisen te voldoen en pleiten voor versimpeling. De 

respondenten geven ook aan dat met de steeds betere controle op productieprocessen de noodzaak van 

kwaliteitscontrole minder wordt.  

 

Kortom, er spelen allerlei krachten die indien op het juiste moment gebundeld zouden kunnen 

leiden tot het verminderen van het aantal dierproeven ten behoeven van kwaliteitscontrole van veterinaire 

vaccins. 

 

 

6.4 conclusie 

 

Uit deze casus blijkt dat de wettelijke eisen en de strikte interpretatie daarvan, maken dat het 

aantal dierproeven niet zomaar verminderd kan worden. De oorzaak van de noodzaak tot hertesten ligt in 

het feit dat geen MRA bestaat tussen de VS en de EU. Belemmerende factoren hierbij lijken onder meer 

een gebrek aan expertise en risicomijdend gedrag bij ambtenaren en politici. Hierbij kan worden opgeteld 

dat er maar weinig momenten zijn waarop de wettelijke eisen aangepast kunnen worden en dat in het 

besluitvormingsproces veel actoren betrokken zijn met verschillende belangen. Aan de andere kant is een 

positieve factor de wens tot harmonisatie en kostenbesparing bij zowel de industrie, de Europese Unie als 

de meeste lidstaten.  

Een concrete oplossing voor het verminderen van het aantal tests op basis van wettelijke eisen is 

dat een MRA wordt afgesloten tussen de EU en de VS. De respondenten achten de kans hierop op korte 

termijn echter niet groot. De MRA voor veterinaire vaccins is een onderdeel van een veel grotere 

overeenkomst over humane vaccins. De onderhandelingen hierover liggen momenteel stil. De specifieke 

voorwaarden voor een MRA op het gebied van veterinaire vaccins zijn nu iet in beeld. Het is dus ook niet 

inzichtelijk of bijvoorbeeld de minder stringente vereisten voor diergeneesmiddelen in de VS hierbij een rol 

spelen.  
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H o o f d s t u k  7   
 

 

 

Beschrijving krachtenveld 
 

 

 

 

 

 

7.1 inleiding   

 

                                                          

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op de deelvragen die dienen ter beantwoording van 

de hoofdvraag92: 

In de paragrafen 3.7, 4.5 en 5.5 is een opsomming geven van de factoren en de bijbehorende 

actoren van invloed op het beleidsvormingsproces. Hierbij is tevens ingegaan op het type invloed dat de 

verschillende stakeholders hebben (een stimulerende danwel een belemmerende invloed invloed op de 

inzet van alternatieven voor wettelijke eisen of zelfs een combinatie van beiden). In dit hoofdstuk worden 

de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken nader geanalyseerd en worden conclusies getrokken ten 

aanzien van de mate van invloed van de verschillende actoren op het beleidsvormingsproces. 

Hiertoe wordt achtereenvolgens een schets gegeven van het krachtenveld in algemene zin rondom 

de inzet van dierproeven voor wettelijke eisen en het krachtenveld op het aandachtsgebied farma. Bij 

beide krachtenvelden is voornamelijk uitgegaan van de Europese context. 

 

 

7.2 krachtenveld algemeen 

 

Het beeld dat geschetst wordt van het algemene krachtenveld ten aanzien van dierproeven voor 

wettelijke eisen is een resultante van de bevindingen afkomstig uit de gesprekken met respondenten. De 

respondenten geven aan dat de mate van invloed van verschillende stakeholders op het 

beleidsvormingsproces met betrekking tot de inzet van dierproeven verschilt per aandachtsgebied en ook 

binnen een aandachtsgebied. Desondanks heeft vrijwel elke respondent uitspraken gedaan over het 

krachtenveld rondom dierproeven voor wettelijke eisen in meer algemene zin. Dit krachtenveld is de 

resultante van een bundeling van de percepties en geeft daarmee een indicatief beeld. Deze percepties 

geven wel een vrij eenduidig beeld. 

 

Zoals aangegeven in H.2 is in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen de volgende 

hoofdcategorieën stakeholders: 

 

 

 
92 “Welke factoren en actoren zijn van invloed op het beleidsvormingsproces op het EU-niveau met betrekking tot de 

inzet van dierproevenvor wettleijke eisen? En hoe?” 
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• Beleidsmakers /wetgevers: legislators 

• Regulators  

• Wetenschap 

• Industrie 

• Maatschappelijk middenveld 

• Publiek 

 

Deze stakeholders zijn terug te vinden in het onderstaande schematische overzicht van het 

krachtenveld. Dit overzicht geeft aan welke stakeholders in welke mate volgens de respondenten invloed 

uitoefenen op het beleidsvormingsproces met betrekking tot de inzet van dierproeven voor wettelijke 

eisen. De pijlen geven allereerst aan of een stakeholder direct danwel indirect (via een andere stakeholder) 

invloed uitoefent op het beleidsvormingsproces betreffende de inzet van dierproeven voor wettelijke 

eisen. Daarnaast is de mate van invloed uitgedrukt in de dikte van de pijlen. Het gaat hier wederom om 

een indicatie van de hoeveelheid invloed op basis van de percepties van de respondenten en niet om een 

feitelijke kwantificeerbare weergave van de mate van invloed.  

 

De kernactoren komt formele invloed toe op grond van hun bevoegdheden in het 

besluitvormingsproces. Andere actoren ontlenen hun invloed aan andere kwaliteiten: sterke inhoudelijke 

standpunten, formele/informele macht, gezag, steun van media, publieke opinie en maatschappelijke 

positie. 

 

In het bovenstaande overzicht komen met name vier stakeholders naar voren als zijnde dominant 

qua invloed op het beleidsvormingsproces. De regulators hebben als beoordelaar van nieuwe producten en 

stoffen vooral invloed in de fase van implementatie van wet- en regelgeving en daarmee ook op de 

feedbackloop (zie figuur 1.2).  

De regulators hebben daarnaast direct invloed op het beleidsvormingsproces in de vorm van 

experts die de wetgever consulteert ter voorbereiding op nieuw te vormen of te herzien beleid. Daarnaast 

hebben regulators nog indirect invloed op het beleidsvormingsproces via de grote invloed die zij hebben 

op de industrie wat betreft de toelating en vrijgifte van stoffen of producten. De industrie oefent op zijn 

beurt weer invloed uit op de wetgever in de vorm van een machtige lobby. 

 

De experts, waarvan in het onderzoek is aangegeven dat zij veel invloed hebben op de 

totstandkoming van beleid, zijn zowel te vinden onder de categorie regulators als onder de categorie 

wetenschap.  

 

Van het maatschappelijk middenveld oefenen vooral dierwelzijns-organisaties zowel direct als 

indirect (via de publieke opinie) invloed uit op het beleidsvormingsproces. Deze invloed is vooral gericht op 

het begin van dit proces, op de fase van agendavorming en deels op de fase van beleidsvorming (zie figuur 

1.2). Vooral de potentie om de publieke opinie te kunnen mobiliseren verschaft deze organisaties macht 

om invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Zij kunnen daardoor een drijvende kracht vormen voor 

hervormingen van beleid ten gunste van de 3 V’s. Dierwelzijnsorganisaties hebben daarentegen volgens de 

respondenten slecht zeer beperkte directe invloed op regulators, aangezien regulators zich eerst en vooral 

laten leiden door de zware verantwoordelijkheid die zij dragen. 
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Hoewel de wet- en regelgeving steeds vaker tot stand komt op EU niveau zijn uiteindelijk de 

lidstaten zelf aan te merken als dominante actor in het krachtenveld. De lidstaten leveren immers op 

allerlei verschillende niveau’s de experts voor de voorbereiding en bijstelling van de wet- en regelgeving. 

Op het vlak van uitvoering van EU regelgeving is de invloed van de lidstaten nog groter. De Europese wet- 

en regelgeving biedt de lidstaten meestentijds de nodige discretionaire ruimte om  invulling te geven aan 

het beleid. Dit maakt dat nationale experts (wetenschappers en regulators) een dominante rol spelen in het 

beleidsvormingsproces en dat regulators een dominante rol spelen in fase van implementatie van het 

beleid.  

  

 

Publiek 

Maatschappelijk 

middenveld 

 

Wetgevers 

 

Industrie 

 

Regulators 

 

Wetenschap 

Figuur 7.1 Krachtenveld algemeen: indicatie van de mate van invloed van stakeholders op het 

beleidsvormingsproces op EU niveau met  etrekking tot de inzet van dierproeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

zwakke invloed 

matige invloed 

sterke invloed 

 

zeer sterke invloed 
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7.3 krachtenveld farma 

 

In deze paragraaf wordt het beeld geschetst van het krachtenveld behorende bij het 

aandachtsgebeid farma ten aanzien van dierproeven voor wettelijke eisen. Ook hier betreft het een 

indicatief beeld dat is samengesteld op basis van de bevindingen afkomstig van de respondenten.  

 

Op een aantal vlakken komt het krachtenveld op het gebied van farma overeen met het algemene 

beeld. Ook hier hebben regulators (in dit geval EMEA en CBG) grote invloed op het beleidsvormingsproces. 

Zo heeft EMEA vooral invloed op de meningsvorming over nieuw te vormen of te herzien beleid op het 

gebied van toelating en vrijgifte van geneesmiddelen tot de Europese markt. Ook hier hebben experts 

grote invloed op beleidsmakers waarbij de experts wederom vooral voortkomen uit de 

stakeholderscategorieën regulators en wetenschap.  

 

De farmaceutische industrie wordt gekenschetst als een van de meest invloedrijke takken van 

industrie. Dit heeft vooral te maken met het grote directe belang van de farmaceutische producten voor de 

mens. Desondanks stelt ook de farmaceutische industrie zich grotendeels volgend op richting de regulators 

als het gaat om het gebruik van dierproeven voortvloeiende uit wettelijke eisen. 

 

Het Europese krachtenveld voor het gebied van farma wordt sterk bepaald door de mondiale 

context van de ICH en daarmee door de VS en Japan. Van Japan gaat een zeer behoudende kracht uit wat 

betreft het gebruik van dierproeven.  

 

Groot verschil met het algemene beeld is dat vanuit het maatschappelijk middenveld 

dierwelzijnsorganisaties een zeer beperkte rol spelen in dit krachtenveld. Patiëntenorganisaties komen 

daarentegen meer in beeld.  Hun invloed is vooral gericht op stimuleren van nieuw onderzoek ten behoeve 

van patiënten. Zij hebben daarmee indirect invloed  op de inzet van dierproeven.  

 

De publieke opinie, tot slot, wordt gekenmerkt door een relatief lage weerstand  tegen het 

gebruik van proefdieren ten behoeve van medische doeleinden in vergelijk met het gebruik van 

proefdieren voor andere doeleinden. De publieke opinie oefent op het vlak van dierproeven dan ook maar 

een beperkte invloed uit in het krachtenveld. 
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Figuur 7.2 Krachtenveld farma: indicatie van de mate van invloed van stakeholders op 

hetbeleidsvormingsproces op EU niveau met betrekking tot de inzet van dierproeven voor de toelating 

van geneesmiddelen tot de Europese markt. 
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H o o f d s t u k  8   
 

 

 

Conclusies en aanbevelingen  
 

 

 

 

 

 

8.1 inleiding 

 

Het onderzoek ‘Dierproeven voor wettelijk eisen’ geeft antwoord op de vraagstelling zoals 

beschreven in H.1 van dit rapport: 

“Welke factoren en actoren zijn van invloed op het beleidsvormingsproces op het EU-niveau met 

betrekking tot de inzet van dierproeven? En hoe?” 

 

Deze bevindingen  dienen als input voor een vervolgproject waarin gewerkt zal worden aan een of 

meer van deze kansen en bedreigingen met als doel het terugdringen van dierproeven voor wettelijke 

eisen.  

Uit dit onderzoek blijkt dat dierproeven voor wettelijke eisen hardnekkig zijn en dat de inzet van 

alternatieven beperkt mogelijk is. Er zijn diverse belemmeringen, voor de inzet van de 3 V’s ten behoeve 

van wettelijke eisen, de revue gepasseerd. Daarnaast is een aantal mogelijkheden of kansen naar voren 

gekomen.  

Deze kansen voor de 3V’s worden in dit laatste hoofdstuk besproken in termen van aanbevelingen 

voor het vervolg. Hier worden drie categorieën kansen beschreven die een bijdrage kunnen leveren de 

aanpak van de problematiek van de inzet van grote aantallen dierproeven voor wettelijke eisen te weten:  

 

I Techniek: onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe, aanvullende technische mogelijkheden om 

dierproeven te vervangen, verminderen of te verfijnen. 

 

II  Communicatie: de uitwisseling tussen stakeholders van de kennis over methodieken, resultaten en 

dergelijke kan nog in belangrijke mate worden verbeterd. Dat begint basaal bij bewustwording tot en met 

het uitvoeren van een communicatiestrategie.  

 

III  Coördinatie en afstemming: in het verlengde van het communicatie-instrument is een intensievere 

afstemming tussen de betrokken stakeholders van belang. Dit dient te resulteren in verdergaande 

harmonisatie, dat wil zeggen betere afstemming tussen de wet en regelgeving van verschillende regio’s en 

sectoren.  

 

In termen van het stromenmodel dragen deze drie categorieën ieder op hun eigen wijze ertoe bij 

dat de drie stromen (de oplossingen-, de problemen- en de politiek- bestuurlijk stroom) dichter bij elkaar 

worden gebracht en er een policy window kan ontstaan (zie paragraaf 1.4). Zo behandelt de categorie 
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techniek nieuwe mogelijkheden om de oplossingenstroom te vergroten, bevat de categorie communicatie 

handvatten om de politiek bestuurlijke- en de probleemstroom dichter bij de alternatievenstroom te 

brengen en ziet de categorie coördinatie en afstemming toe op de mogelijkheid het probleem van 

dierproeven voor wettelijke eisen qua omvang te verkleinen. 

Om nieuwe mogelijkheden voor de 3 V’s binnen het wettelijk kader te creëren moet dus in alle drie 

de stromen vordering worden gemaakt en moeten deze vorderingen vervolgens bijeen gebracht worden. 

Dit kan gestimuleerd worden door zogenaamde entrepreneurs (zie 1.4). De in H.7 beschreven dominante 

actoren die bovendien een stimulerende invloed uitoefenen op de inzet van 3V methoden voor wettelijke 

eisen kunnen hier bijvoorbeeld een rol in vervullen. Te denken valt dat aan vooruitstrevende bedrijven op 

dit terrein, expert op het vlak van de 3 V’s, dierwelzijnsorganisaties, ethische toetsingscommissies, de 

inspectie en alle gecommitteerde individuen die zich binnen iedere  stakeholdersgroep kunnen bevinden. 

  

Per categorie wordt hierna een aantal kansen genoemd, waarbij de focus ligt op de communicatie 

en de coördinatie en afstemming. Voor het vervolgproject, op basis van een Europese subsidie, is het ons 

inziens voornamelijk van belang de energie te richten op communicatie en coördinatie/afstemming omdat 

deze aspecten gezien kunnen worden als randvoorwaarden om nieuwe en bestaande technische 

ontwikkelingen op het gebied van alternatieven in vruchtbare aarde te laten vallen.  

 

 

8.2 kansen op het gebied van techniek 

 

Uit dit onderzoek komt een aantal kansen op technisch vlak naar voren. Omdat de technische 

mogelijkheden niet de focus van het onderzoek vormen en niet tot de expertise van de onderzoekers van 

de USBO behoren, wordt hier volstaan met een beknopte opsomming afkomstig uit H.3 van de kansen 

zoals die door de  respondenten zijn genoemd.  

• Investeren in datasharing en retrospectieve analyses waardoor veel waardevolle informatie niet 

verloren gaat en optimaal benut kan worden. 

• Meer aandacht voor een strategische benadering bij beoordelingsprocedures voor toelating en 

vrijgifte van stoffen of  producten tot de markt (zoals de step by step approach op het gebied van 

toxicologie of de consistency benadering op het gebied van biologische producten). 

• Inzichtelijke maken van kosten (in geld, tijd en aantallen proefdieren) verbonden aan dierproeven 

voor wettelijke eisen in vergelijk met mogelijke alternatieven.  

 

 

8.3 kansen op het gebied van communicatie 

 

Communicatie tussen de verschillende stakeholders komt naar voren als belangrijke 

randvoorwaarde voor het stimuleren van de 3 V’s. Onder meer  de communicatie tussen experts op het 

gebied van alternatieven en regulators en legislators is hierbij van groot belang. Op een aantal vlakken 

worden hierin al stappen ondernomen en op een aantal vlakken kan de communicatie tussen de 

stakeholders verder geprofessionaliseerd worden. Hieronder een opsomming van de belangrijkste 

aanbevelingen op het gebied van de communicatie. 
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breder inzetten van risicocommunicatie 

De mate waarin in de huidige maatschappij gestreefd wordt naar risico-minimalisatie wordt als 

irreëel gezien.(zie ook 4.3.5). Het breder informeren over de feitelijke risico’s door middel van risico-

communicatie kan een bijdrage leveren aan een reëler niveau van risico-acceptatie en daarmee een 

verminderde behoefte aan testen. Gestart zou kunnen worden met een onderzoek naar welke risico’s 

mensen bijvoorbeeld ten aanzien van geneesmiddelen bereid te aanvaarden? 

Hoewel met deze insteek getracht kan worden de mate van risico-acceptatie te beïnvloeden, lijkt 

de haalbaarheid ervan in termen van een vervolgproject gering gezien de steeds groter wordende roep 

vanuit de maatschappij om consumentenveiligheid. 

 

breed communiceren over beschikbare alternatieven en mogelijkheden 

Een deel van de stakeholders kan alternatieve testmodellen onvoldoende op waarde schatten 

vanwege onvoldoende kennis over modellen en de bijbehorende mathematische analyses. Wetenschappers 

zouden er derhalve goed aan doen breder en toegankelijker te communiceren over alternatieve methoden. 

Gezocht moet worden naar manieren om de dialoog tussen onderzoekers op het gebied van alternatieven 

en beleidsmakers te versterken. Dit geldt zowel bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek als 

bij de implementatie van de resultaten van onderzoek. Vooral een ongterm advisory relationship' van 

wetenschappers richting legislators en regulators met 'trusted researchers' lijkt goed te werken. Deze 

moeten dan respect en vertrouwen hebben verkregen door onder meer een goede kennis van het 

onderwerp te hebben getoond .

'l

l
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De inspectie kan hierin een rol vervullen door het bij bedrijven onder de aandacht brengen en het 

stimuleren van 3 V methoden die door de regelgeving erkend zijn maar nog nauwelijks of niet worden 

toegepast. 

 

Het breed toegankelijk maken van onderzoeksresultaten is vaak niet de sterkste kant van 

wetenschappers. Zij zouden hierin getraind danwel ondersteund kunnen worden.  

 

differentiëren van informatie naar doelgroep 

Het breed uitdragen van informatie over de 3 V’s door experts, NGO’s of industrie vergt een 

gedifferentieerde boodschap en gedifferentieerde publicaties. Dit is nodig om de boodschap goed te laten 

aansluiten op de ontvanger (zoals legislators, regulators, industrie, wetenschap en publiek). Met andere 

woorden het communicatieproces en daaruit voortvloeiende communicatie-uitingen dienen aangepast te 

worden aan de behoeften van de stakeho ders.  

Parlementariërs bijvoorbeeld hebben veel informatie te verwerken. De aangeboden informatie 

dient daarom kort, bondig en niet te complex te zijn en bij voorkeur aan te sluiten op een of meer 

belangen van de doelgroep. Verder dient voor deze doelgroep aansluiting gezocht te worden met de 

politieke agenda. Timing is van groot belang. Bij het  informeren van parlementariërs is het van groot 

belang de informatie ook aan hun naaste medewerkers te richten en verdient het de aanbeveling de 

politiek niet alleen te benaderen maar de informatie via verschillende banden te verspreiden om 

maatschappelijk draagvlak te creëren. 

De informatiebehoefte van regulators ten aanzien van alternatieven is weer een heel andere. Deze 

doelgroep wil meestentijds diepgaander geïnformeerd worden, waarbij het van belang is rekening te 
 

93 Elliot H., Evidence-based policy-making in the NHS: a study of the interface between research and the purchasing 

process. Public Health Research & Resource Centre, The University of Salford, 1996. 

70 



 

houden met de expertise van de betreffende regulator.  

 

verbeteren van communicatie tussen de stakeholders 

Bij de voorbereiding van de wetgeving in het kader van REACH is een stakeholdergroep 

samengesteld om de stand van zaken t.a.v. alternatieven op te maken. Dit bleek een succesvolle manier om 

expertise en belangen bij elkaar te brengen en heeft tot gevolg gehad dat de 3 V’s binnen REACH beter op 

de kaart zijn komen te staan. Hoewel er steeds meer initiatieven op het vlak van communicatie tussen de 

verschillende stakeholders worden ondernomen is er volgens de respondenten vooral op dit vlak nog een 

en ander te winnen om de attitude van de meer behoudende stakeholders ten gunste van de 3 V’s te 

beïnvloeden.  

 

Bij de feedback van onderzoeksresultaten naar stakeholders speelt het subjectief oordeel een 

belangrijker rol dan de 'wetenschappelijke hardheid'.94  Sauerborn e.a. adviseren daarom onderzoekers in 

die fase een actieve interactie met stakeholders te hebben. De belangrijkste risico's (bijvoorbeeld selectief 

gebruik van resultaten) kunnen worden voorkomen door alle stakeholders adequaat te informeren. Voor 

het stimuleren van gebruik van onderzoek zou dus meer gewerkt moeten worden volgens een 

procesontwerp dan volgens een inhoudelijk ontwerp. Zo kan toekomstig gebruik van onderzoek 

gefaciliteerd worden door de onderlinge contacten te institutionaliseren. 

Gezocht moet worden naar manieren om de dialoog tussen onderzoekers en beleidsmakers verder 

te versterken. Dit geldt zowel bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek als bij de 

implementatie van de resultaten van onderzoek.  

 

verder in kaart brengen beeldvorming/attitude 3 V’s 

Om goed te kunnen werken aan het stimuleren van de 3 V’s is het belangrijk  de verschillende 

argumenten in kaart te brengen en de belangen van de verschillende stakeholders te analyseren. Dit 

onderzoek heeft daar een start mee gemaakt. Bij een vervolg kan dieper ingezoomd worden op de 

beeldvorming bij een dominantie stakeholder (bijvoorbeeld legislators, regulators of industrie). Daarin zou 

geïnventariseerd kunnen worden onder welke voorwaarden de betreffende doelgroep bereid is om een 

omslag te maken. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn het uitvoeren van een onderzoek onder de EU 

landen met het grootste aantal dierproeven om op deze wijze de gehanteerde argumenten helder in beeld 

te krijgen. Het verdient de aanbeveling daarbij apart aandacht te besteden aan de nieuwe lidstaten. 

 

 

8.4 kansen op het vlak van coördinatie en harmonisatie 

 

Verdergaande coördinatie en afstemming van wet- en regelgeving wordt gezien als een 

belangrijke mogelijkheid om het aantal dierproeven ten behoeve van wettelijke eisen terug te dringen. 

Harmonisatie heeft de potentie een zogenaamde win-win situatie te genereren. Voor bedrijven betekent 

het eenduidigheid en uniformiteit in de verschillende marktsegmenten met betrekking tot regels/eisen 

omtrent de toelating en vrijgifte van stoffen en producten. Voor overheden betekent het een uniforme 

regelgeving waarbij bedrijven niet per marktsegment of marktgebied aan verschillende eisen hoeven te 

voldoen. Ook onderling tegenstrijdige richtlijnen moet worden voorkomen.  

                                                           
94 Sauerborn R., S. Nitayarumphong en A. Gerhardus (1999), p. 827-835. 
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Harmonisatie is echter een moeizaam proces. Wij zien dan ook, in het licht van mogelijkheden voor 

een vervolgproject, weinig kansen op de korte termijn op dit vlak. Wel lijkt ook op het gebied van 

harmonisatie wederom communicatie het sleutelwoord om te komen tot de wetenschappelijke en 

vervolgens bestuurlijke consensus die nodig is voor een verdergaand proces van harmonisatie. 

 

versterken beleidsnetwerk 

Gelet op het feit dat de populariteit van bepaalde beleidsissues snel kan wegebben, is het van 

belang om de beleidsissues zowel qua inhoud als qua draagvlak van een goede ambtelijke en politieke 

verankering te voorzien. Organisaties die dit willen bereiken hebben een goede kennis nodig van het 

Europese speelveld, de spelregels alsmede een strong case en een uitgekiende procesregie. Van belang 

daarbij is te onderkennen dat de beleidsbetrokkenheid van de EU per sector sterk kan wisselen.95

Gezien de stand van zaken van de informatie-uitwisseling tussen de betrokken actoren en de 

differentiatie is het van belang het beleidsnetwerk, dat de onderlinge actoren en thema’s met elkaar 

verbindt, steviger neer te zetten. Een vervolgproject zou dan ook vooral gericht moeten zijn op twee 

doelen: 

 

1. Het uitbouwen en intensiveren van het beleidsnetwerk waarin de verschillende stakeholders 

vertegenwoordigd zijn . 

 Dit kan via het meer gericht uitwisselen van verwachtingen, mogelijkheden en kennis omtrent de 3 

V’s. Per activiteit kan worden bekeken welke actoren/doelgroep(en) het meest aangewezen zijn. 

Educatie kan onderdeel zijn van het proces van het opbouwen van dit beleidsnetwerk. Van belang 

is daarbij een kerngroep samen te stellen, die zowel qua inhoud als proces richting en sturing kan 

geven aan dit proces. Van belang is dat er duidelijke en constructieve relaties zijn met legislators 

en politici.  Als eenmaal een stevige basis met gemeenschappelijke elementen is gelegd, moet deze 

ook geborgd worden zodat uiteindelijk sprake is van een stabiel beleidsnetwerk.  

 

2. Het formuleren door het beleidsnetwerk van prestatiedoelen ten aanzien van aard en inhoud van 

dierproeven, het aantal dieren dat daarmee gemoeid is en de mate van ongerief. Deze 

prestatiedoelen dienen vervolgens ook politiek geaccordeerd te worden. 

 

verbeteren van de afstemming tussen horizontale en verticale wetgeving. 

Om de tot nog toe vaak gebrekkige afstemming tussen horizontale wetgeving als richtlijn 86/609 

en verticale wetgeving (zie H.2) beter te laten plaatsvinden, dienen hiervoor duidelijke verkeersregels te 

worden opgesteld. Om dit proces zouden dierwelzijnsorganisaties  in samen-werking met de industrie de 

mogelijkheid kunnen onderzoeken om verschillende cases waarin dit afstemmingsvraagstuk speelt voor de 

rechter te brengen om hiermee duidelijkheid af te dwingen en de legislator te wijzen op haar 

verantwoordelijkheden op dit vlak.  

 

tot slot 

Dierproeven voor wettelijke eisen zijn een buitengewoon hardnekkig onderdeel van de 

beoordelingsprocedures voor de toelating van een stof of product tot de markt. Vanuit de samenleving 

staat het accent op protocollaire dierproeven echter steeds meer bloot aan kritiek. De bezwaren hebben 

verschillende redenen. Om te beginnen betreft het ethische motieven. Ten tweede verlopen de 
                                                           
95 Dit hangt sterk samen met bevoegdheids- en taakverdeling van de EU in relatie tot de lidstaten (subsidiariteit). 
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beoordelingprocedures van stoffen volgens beleidsmakers  en overheidsinstanties vaak te traag.96 En ten 

derde zijn met deze onderzoeken veel kosten gemoeid. 

Vandaar dat vanuit verschillende hoeken initiatief wordt genomen om deze protocollaire 

dierproeven terug te dringen. Onderhavig onderzoek is een van die initiatieven. Door inzicht te hebben 

gegeven in de stimulerende en belemmerende factoren van invloed op de inzet van dierproeven voor 

wettelijke eisen, hopen de onderzoekers een bijdrage te hebben geleverd aan het denken over mogelijke 

oplossingen.  

                                                           
96 Gezondheidsraad, Onderzoek gezondheidsrisico's stoffen: naar een gerichtere benadering, Advies november 2001. 
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B i j l a g e n   
 

 

 

Bijlage 1 
 

 

 

 

 

 

organisatie onderzoek 

 

 

De projectgroep bestaat uit: 

• Dr. B.J. Blaauboer:  IRAS (UU) 

• Mw. dr. J.M. Fentener van Vlissingen: Dierexperimenteel centrum Erasmus Universiteit 

• Prof. dr. C. F. M Hendriksen: NCA (UU)/ NVI (RIVM)  

• Mw. drs. J. Kuil: Dierenbescherming 

• Dr. R. Remie: Solvay 

• Drs. J.W.G.M. Thuring: Notox 

• Mw. ir. M.A. Vaal: Wetenschapswinkel Biologie (UU) 

 

De begeleidingscommissie wordt gevormd door drie leden van de projectgroep te weten;  

• Dr. B.J. Blaauboer  

• Prof. dr. C. F. M Hendriksen  

• Mw. ir. M.A. Vaal 

• Mw. drs. J. Kuil 

 

De klankbordgroep bestaat uit:  

• Prof. dr. R. Kroes: Wetenschappelijk directeur IRAS/UU en president EUROTOX en ILSI-Europe 

• Dr. H.B.W.M. Koëter: wetenschappelijk directeur, European Food Safety Agency (EFSA), Brussel 

• Mw. dr. ir. B.C. Hakkert: Nationale coördinatie OECD/EU richtlijnen programma, RIVM 

• Dr. J. W. van der Laan:  hoofd afdeling farmacologische en toxicologische beoordeling, Centrum 

voor Biologische Geneesmiddelen en Medische Technologie, RIVM) 

• Prof. dr. T. Hartung, (head, European Centre for Validation of Alternative Methods (ECVAM), Joint 

Research Centre of the European Commission, Ispra, Italy) 

 

 

 

Het onderzoek is uitgevoerd door een projectteam van de USBO: 

 

• dr. G.H. Hagelstein (bestuurskundig expert)  
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Gerrit Hagelstein is bestuurskundige en docent/onderzoeker/adviseur bij de USBO. Hij heeft ruime 

ervaring met het uitvoeren van bestuurskundige analyses en fungeert binnen het projectteam als 

bestuurskundig expert.  

Momenteel is hij o.a. werkzaam voor de Europese Commissie in het kader van het Interact-project, 

een thematische kennisnetwerk waarin 12 Europese steden hun kennis en ervaringen op het gebied van 

strategische beleidsontwikkeling voor steden en stedelijke regio’s uitwisselen en in cursusvorm ontwikkelen 

(looptijd 2002 t/m 2004). Partners zijn Lyon, München, Boedapest, Birmingham, Antwerpen, Wenen, Genua, 

Venetië, Malmö, Brno, Belfast, Utrecht en Den Haag. 

Daarnaast is hij  verantwoordelijk voor de uitvoering van een internationaal vergelijkend 

onderzoek naar de rol van Europees beleid en regelgeving op de inrichting van het middenbestuur in 

Nederland. 

 

• drs. A. Harreman 

Annemiek Harreman studeerde Recht, Bestuur en Management en is werkzaam als adviseur en 

onderzoeker bij het CMCO. Annemiek heeft ruime ervaring in beleidsonderzoek en organisatieanalyse bij 

zowel profit- als non-profit organisaties. Haar expertise bevindt zich op het raakvlak van organisatorische 

en juridische vraagstukken. Naast haar werk als adviseur, doceert zij tevens in de opleiding Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap. Projecten waaraan zij heeft meegewerkt zijn o.a.: onderzoek naar de rol van 

toezichthouders in de bouwnijverheid in opdracht van de Parlementaire Enquête Commissie 

Bouwnijverheid, evaluatie Financieel Expertise Centrum (FEC) in opdracht van het ministerie van Financiën 

en het ministerie van  Justitie, Internationaal vergelijkend onderzoek naar de rol van Europees beleid en 

regelgeving op de inrichting van het middenbestuur in Nederland. 

  

• drs. M.J.W.A. Schiffelers (projectleiding)  

Marie-Jeanne Schiffelers studeerde milieumaatschappijwetenschappen en is werkzaam als adviseur 

en onderzoeker op het gebied van organisatie- en beleidsvraagstukken bij de USBO. Zij heeft ruime 

ervaring in het werken met kwalitatieve onderzoeksmethodieken en heeft gewerkt voor opdrachtgevers in 

zowel de profit- als non-profit sector waaronder verschillende overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, 

en commerciële dienstverleners. Zij was eerder verantwoordelijk voor de uitvoering van een 

effectiviteitsonderzoek voor de Wetenschapswinkel Biologie Utrecht. Overige projecten waaraan zij heeft 

meegewerkt zijn o.a.:  evaluatieonderzoek Financieel Expertise Centrum (FEC) in opdracht van het 

Ministerie van Financiën en het Ministerie van Justitie, bestuurlijke analyse in opdracht van de Netherlands 

School of Public Health (NSPH)/TNO. Zij is momenteel ook betrokken bij de evaluatie van het Besluit 

Biotechnologie bij Dieren in opdracht van het ministerie van LNV. 

Zij treedt vanuit het USBO projectteam op als projectleider. Dat wil zeggen dat  zij contactpersoon 

en coördinator is voor dit traject. 

 

• drs. A.M.J. van der Spek  

Martijn van der Spek is sociaal wetenschapper en is gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek. Hij is 

als adviseur verbonden aan de USBO. Hij heeft ruime ervaring in organisatie- en beleidsanalyse voor 

verschillende opdrachtgevers in zowel de profit- als nonprofitsector. Recentelijk heeft de USBO onder zijn 

leiding, in opdracht van het WODC, de evaluatie van het Nationaal Opsporingsteam voor Oorlogsmisdrijven 

(NOVO) uitgevoerd. Daarnaast is hij verantwoordelijk geweest voor de uitvoering voor een bestuurlijke 

analyse in opdracht van de Netherlands School of Public Health (NSPH)/TNO. Onder zijn projectleiding 

wordt momenteel het besluit Biotechnologie bij Dieren inopdracht van het minsiterie van LNV geëvalueerd 
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• S.A.G van Wersch 

Susan is 4e jaar student Bestuurs- en Organisatiewetenschap en heeft als studentassistent 

ondersteunende werkzaamheden voor dit project uitgevoerd. 
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B i j l a g e n  
 

 

 

Bijlage 2 
 

 

 

 

 

 

Respondenten  

 

• Mw. drs. I. Arendzen (Ministerie VWS/ Inspectie VWA) 

• Dr. B.J.M. Arts (Faculty of Policy Sciences, University of Nijmegen) 

• Dr. B.J. Blaauboer (IRAS, Universiteit Utrecht) 

• Mw. mr. E.C. de Bordes (Faculteit der Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht) 

• Drs. B.R.A. van den Bos (PRAD/ voormalig Europarlementariër D’66) 

• Mw. dr. J. H. Fentem (Unilever- Safety and Environmental Assurance Centre) 

• Mw. dr. J. M. Fentener van Vlissingen (Dierexperimenteel centrum Erasmus MC) 

• Drs. B.J. Fernhout (Intervet) 

• Dr. B. Garthoff (Bayer CropScience, Ecopa, Efpia) 

• Mw. A. Gautrais DVM  (DG Enterprise, Europese Commissie)  

• Dr. E.R.M. Geuns (Solvay) Msc Pharm D. 

• Dr. M. van der Graaff (Nefarma) 

• Mw. dr. ir. B.C. Hakkert (Nationale coördinatie OECD/EU richtlijnen programma RIVM) 

• Prof. dr. T. Hartung (ECVAM, JRC, Europese Commissie) 

• Mw. mr. M. Heinen (Eurogroup for Animal Welfare) 

• Prof. dr. C. F. M. Hendriksen (NCA, NVI) 

• Mw. drs. E. Honig (Intervet) DVM 

• Dr. H.B.W.M. Koëter (wetenschappelijk directeur, European Food Safety Agency (EFSA), Brussel 

• Prof. dr. R. Kroes: Wetenschappelijk directeur IRAS/UU en president EUROTOX en ILSI-Europe 

• Mw. drs. J. Kuil (Dierenbescherming) 

• Dr. J. W. van der Laan:  hoofd afdeling farmacologische en toxicologische beoordeling, Centrum 

voor Biologische Geneesmiddelen en Medische Technologie, RIVM) 

• Drs. W.A. de Leeuw (Inspectie VWA) 

• Mw. S. Louhimies (DG Environment) 

• Prof. dr. G.J. Mulder (LADCR) 

• Prof. dr. I.F.H. Purchase (ICI/Zeneca, University of Manchester) 

• Prof. dr. R. Remie (Solvay Pharmaceuticals) 

• Dr. T. Rijnders (vice president research, Organon) 

• Drs. S.C. Schutte (Organon)  

• Dr. R. Stolp (Intervet) DVM  
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• Mw. dr. P.W. van Vliet (Gezondheidsraad) 

• Dr. J.M.G. Vorstenbosch (Ethiek Instituut) 

• Dr. D. Wagner (OECD) 

 

 

Verder hebben de onderzoekers deelgenomen aan: 

• NCA symposium (25 november 2004) 

• Ecopa workshop (27 november 2004) 
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Bijlage 3 
 

 

 

 

 

schematisch overzicht van actoren  

 

Actoren Nationaal Europees Mondiaal 

Wetgevers/ 

Beleidsmakers 

Eerste en Tweede Kamer 

VWS 
LNV 

VROM 

 

 

Eur.Commissie: 

DG Enter 

DG Sanco 

DG Research 

DG Env. 

EP Intergroup 

Raad van Europa 

OECD 

ICH 

 

 

Adviesorganen Gezondheidsraad 

CCD 

DEC’s 

NV DEC 

Ecopa 

 

 

Regulatory agencies 

 

CBG EMEA 

Pharmacopoeia 

EFSA 

FDA: USA 

MHLW: Japan 

PMDA Japan 

Handhavers Inspectie VWA   

Rechterlijke macht Raad van State Europese Raad 

van State 

 

Wetenschap Proefdierkunde: Fac Dgk UU 

KNAW 

TNO 

NVP 

RIVM  

NCA 

IRAS 

JRC 

ECVAM 

FELASA 

EFAT 

EBRA 

ESF 

 

Industrie Nefarma 

Solvay 

Organon 

CEFIC 

Syngenta 

EFPIA 

IFAH 
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Actoren Nationaal Europees Mondiaal 

CRO’s NOTOX 

 

Huntingdon  

Maatschappelijk 

middenveld 

Dierenbescherming 

Proefdiervrij 

Patiëntenorganisaties (VSOP) 

Gezondheidsfondsen 

Consumentenbond 

Eurogroup for 

Animal Welfare 

WSPA 

EPPOSSI 

RSPCA 

BUAV 

 

Media    

Overig PRAD 

ZONMW 
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Woordenlijst 
 

 

 

 

 

 

ATLA  Alternatives To Laboratory Animals 

BUAV  British Union for the Abolition of Vivisection 

CBG  College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

CCD  Centrale Commissie Dierproeven 

CEFIC  European Chemical Industry Council 

CHMP  Committee for Medicinal Products for Human Use 

COREPER  Committee of the Permanent Representatives  

DEC  Dierexperimentencommissie 

DG  Directoraat Generaal 

DG SANCO  Directoraat Generaal Health and Consumer Affairs 

EC  European Community 

ecopa  european consensus platform for alternatives 

ECVAM  European Centre for the Validation of Alternative Methods 

EFAT  European Federation of Animal Technologists 

EFPIA  European Federation of Pharmaceutical Industries 

EFSA  European Food Safety Authority 

EMEA  European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 

EP  Europees Parlement 

EPPOSSI  European Platform for Patients' Organisations 

ESF  European Science Foundation 

Eurotox   Association of European Toxicologists and European  

   Societies of Toxicology  

EU  Europese Unie 

FDA  Food and Drug Administration 

FELASA  Federation of European Laboratory Animal Science  

  Associations 

GLP  Good Laboratory Practice 

GMP  Good Manufacturing Practice 

ICI  Imperial Chemical Industries 

ICH  International Conference on Harmonisation of Technical  

  Requirements for Registration of Pharmaceuticals for 

  Human Use 

IFAH  International Federation for Animal Health 
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ILSI  International Life Sciences Institute 

IRAS  Institute for Risk Assessment Sciences 

JRC  Joint Research Centre 

KNAW  Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

LADCR  Leiden/Amsterdam Center for Drug Research 

LD50  Lethal Dose 50 (lethal dose for 50% of lab animals)  

MAD   Mutual Acceptance of Data 

MEP  Member of the European Parliament 

MHLW  Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan) 

MRA  Mutual Recognition Agreement 

NCA  Nationaal Centrum Alternatieven voor dierproeven 

Nefarma  Nederlandse Vereniging van de Research- georiënteerde 

  Farmaceutische Industrie 

NGO  Non-Governmental Organization 

NOTOX  Contract Research Organisation; Safety & Environmental 

  Research 

NVDEC  Nederlandse Vereniging van Dierexperimentencommissies 

NVI  Nederlands Vaccin Instituut 

NVP  Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 

Ph.Eur  Europese Pharmacopoeia 

PMDA  Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (Japan) 

Prad  Programmacommissie A lternatieven voor D ierproeven 

R&D  Research and Development 

REACH  Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals 

RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RSPCA  UK Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals 

SCALE  Science, Children, Awareness-raising, Legislation and 

  Evaluation 

SWP  Safety Working Party 

TNO  Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast 

  Natuurwetenschappelijk Onderzoek 

USBO  Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap 

UU  Universiteit Utrecht 

VSOP  Vereniging Samenwerkende Ouder- en  

  Patiëntenorganisaties 

VWA  Voedsel en Waren Autoriteit 

Wod  Wet op de dierproeven 

WSPA  World Society for the Protection of Animals 

ZonMW  Combinatie van ZorgOnderzoek Nederland en NWO  
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