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Inleiding

Dit document is van het Nederlandse Interdepartementaal Werkoverleg 
Alternatieven voor Dierproeven (IWAD) en gaat over beleid om te komen tot 
innovatie van beoordeling van de risico’s van chemische stoffen, vaccins en 
medicijnen, waarbij tevens veel minder dierproeven nodig zijn. Bij ontwikkeling, 
acceptatie en implementatie van betere alternatieven voor dierproeven is het de 
kunst om te blijven voldoen aan de wettelijke informatieverplichtingen over 
veiligheid. Dit beleid past in het programma ter versnelling van de Transitie naar 
Proefdiervrije Innovatie (TPI).

Er wordt in deze tekst gerefereerd aan bestaande openbare documenten vanuit de 
bij dierproefgebruik betrokken departementen, zoals verslagen van Algemeen 
Overleggen in de Tweede Kamer en verordeningen van de Europese Unie. Betrokken 
zijn de ministeries van: Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit; Onderwijs Cultuur en 
Wetenschappen; Infrastructuur en Waterstaat; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 
Economische Zaken en Klimaat; Defensie; en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Dit document schetst geen nieuw beleid, maar belicht de samenhang tussen de 
relevante beleidsdossiers van de genoemde departementen. Het laat zien dat 
drijfveren voor de transitie naar proefdiervrije innovatie niet alleen te vinden zijn in 
beleid voor dierenwelzijn, maar ook in het streven naar open science, de ontwikkeling 
naar personalised medicine, en de verwachtingen over ontwikkeling van betere 
testen voor veiligheid van chemische stoffen. 
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Het beleid voor alternatieven voor dierproeven 

De verschillende departementen van de rijksoverheid in Nederland 
willen samen met wetenschappelijke en maatschappelijke 
organisaties en het bedrijfsleven de transitie die gaande is naar 
proefdiervrije innovatie versnellen. Het ministerie van Landbouw, 
Natuur en voedselkwaliteit voert de regie op het versnellings
programma Transitie naar Proefdiervrije Innovatie (TPI).

De samenwerking heeft als doel te komen tot onderzoeksmodellen 
en beoordelingsmethoden die een betere voorspelling geven van 
enerzijds de werkzaamheid of functionaliteit en anderzijds de 
bijwerkingen of toxische effecten van medicijnen en chemische 
stoffen. Daarbij worden dierproeven minder noodzakelijk, terwijl 
de informatie over medicijnen en chemische stoffen preciezer en 
nauwkeuriger wordt. Echter, het verband tussen meer 
alternatieven en minder dierproeven is niet lineair.

Brief aan het parlement over testen 
zonder proefdieren, minister van LNV,  
1 juni 2018

Terugblik op TPI 2018-2020, evaluatie 
van het versnellingsprogramma, 
november 2020

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/01/kamerbrief-over-testen-zonder-proefdieren
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/01/kamerbrief-over-testen-zonder-proefdieren
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/01/kamerbrief-over-testen-zonder-proefdieren
https://www.transitieproefdiervrijeinnovatie.nl/documenten/publicaties/21/03/23/tpi-evualuatie
https://www.transitieproefdiervrijeinnovatie.nl/documenten/publicaties/21/03/23/tpi-evualuatie
https://www.transitieproefdiervrijeinnovatie.nl/documenten/publicaties/21/03/23/tpi-evualuatie
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In 2019 zijn dierproeven uitgevoerd voor onderstaande doelen:

Krachtens wetgeving
vereiste toxicologische
en veiligheidsdiensten

29,4 %

Fundamenteel
wetenschappelijk

onderzoek

37,8 %

Toegepast en 
omzettingsgericht

onderzoek

29,4 %

Bescherming  
van diersoorten

3,7 %

Onderwijs

3,7 %

Zo doende 2019 jaaroverzicht 
dierproeven en proefdieren, NVWA, 
12 december 2020

De nieuwste cijfers uit Zo doende  
2019, Dierproeven in Nederland,  
de Volkskrant

https://www.nvwa.nl/documenten/dier/dierenwelzijn/zo-doende/publicaties/zo-doende-2019-jaaroverzicht-dierproeven-en-proefdieren
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/nieuwstecijfers/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#/dierproeven-in-nederland
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/nieuwstecijfers/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#/dierproeven-in-nederland
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/nieuwstecijfers/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#/dierproeven-in-nederland


5  l  TPI  l  Beleid en regelgeving rond alternatieven voor dierproeven 

Doel Aantal 
dierproeven %

Onderzoek om ontstaan van ziekten te ontrafelen 139.574 34,89

Toxicologisch onderzoek 64.048 16,01

Vaccin- en geneesmiddelenproductie voor 
landbouw- en huisdieren 60.274 15,07

Toegepast en omzettingsgericht onderzoek t.b.v. 
de mens 

50.006 12,50

Testen van vaccins en medicijnen op verontreiniging 36.154 9,04

Bescherming diersoorten 20.118 5,03

Onderwijs 14.936 3,73

Onderzoek naar ophoping chemische stoffen in  
het milieu

5.593 1,40

Testen op toxiciteit van diervoeding 3.579 0,90

Ontwikkeling van medicinale stoffen voor zowel 
mens als dier 

3.475 0,87

Overig 2.193 0,55

Totaal 339.950 100

De nieuwste cijfers uit Zo doende  
2019, Dierproeven in Nederland,  
de Volkskrant

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/nieuwstecijfers/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#/dierproeven-in-nederland
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/nieuwstecijfers/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#/dierproeven-in-nederland
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/nieuwstecijfers/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#/dierproeven-in-nederland
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Daarbij bevatten de EUdierproevenrichtlijn, de Europese 
Farmacopee en de REACHverordeningen, waaronder bijvoorbeeld 
de biocidenverordening, het streven om proefdiergebruik te 
verminderen, verfijnen en vervangen (3Vs). 
Het Nederlandse dierproevenbeleid is gebaseerd op de Wet op de 
dierproeven (Wod). Daarin is de Europese dierproeven Richtlijn 
63/2010 sinds eind 2014 geïmplementeerd. Daarmee zijn ook een 
nieuwe registratiesystematiek en een nieuw vergunningstelsel 
geïntroduceerd. Doelen van de Richtlijn zijn de bescherming van 
het proefdier, transparantie en het creëren van gelijke 
concurrentievoorwaarden in Europa.
De richtlijn maakt het beleid in alle lidstaten gelijk.

Voor ingrediënten en eindproducten van cosmetica mogen in NL 
sinds 1997 en in de EU sinds 2013 helemaal geen dierproeven meer 
worden gedaan.

Voor alle andere sectoren geldt dat indien er in de EU erkende 
alternatieven voor dierproeven zijn, deze moeten worden gebruikt.

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) beoordeelt 
vergunningaanvragen voor het doen van dierproeven op deze 
bepaling.

Regels omtrent dierproeven, 
Rijksoverheid.nl

Europese Richtlijn Bescherming 
Dierproeven, 2010

Europese Farmacopee, RIVM.nl

Dierproeven onder REACH, ECHA

Europese Gewasbeschermings_
middelen verordening, EU, 2009

Regulering vraag en gebruik  
biocoden, EU

Verbod op dierproeven voor  
cosmetica, EU

Nederlandse Wet op de  
Dierproeven (Wod)

Centrale Commissie Dierproeven, 
Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierproeven/regels-dierproeven
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2010%3A276%3A0033%3A0079%3ANL%3APDF
https://www.rivm.nl/europese-farmacopee/wat-is-europese-farmacopee
https://echa.europa.eu/animal-testing-under-reach
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32009R1107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32009R1107
https://ec.europa.eu/health/biocides/regulation_en
https://ec.europa.eu/health/biocides/regulation_en
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180216STO98005/de-ep-leden-willen-wereldwijd-verbod-op-dierproeven-voor-cosmetica
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180216STO98005/de-ep-leden-willen-wereldwijd-verbod-op-dierproeven-voor-cosmetica
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003081/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003081/2019-01-01
https://www.centralecommissiedierproeven.nl/onderwerpen/themas/dierproeven-en-3v-methoden
https://www.centralecommissiedierproeven.nl/onderwerpen/themas/dierproeven-en-3v-methoden
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Duidelijk is dat niet elk wetenschappelijk domein voor de 
veiligheidsbeoordeling al adequate alternatieven voor dierproeven 
kent. Maar andersom geldt ook dat dierproeven in sommige 
velden geen goede verwachtingen geven over werkzaamheid en/of 
veiligheid voor mens of ecosysteem.

Het wetenschappelijk streven is daarom zo dicht mogelijk tot het 
unieke organisme te komen, en daarmee alternatieve testen te 
ontwerpen die werkzaamheid en veiligheid voor mens (en dier) 
beter voorspellen. 
De beweging naar proefdiervrije innovatie past dan ook in missie 
gedreven innovatiebeleid van topsectoren zoals Life Sciences and 
Health en Agri&food.

Bétere alternatieven vinden voor dierproeven voor 
werkzaamheidsonderzoek en veiligheidsbeoordeling is dus van 
belang. Dat geldt voor goede wetenschap, voor ontwikkeling van 
geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen en voor 
beoordeling van stoffen die op de markt komen voor de veiligheid 
en gezondheid van consumenten en werknemers. Die betere 
alternatieven worden gezocht in meetmodellen die op kennis over 
de mens zijn gebaseerd, bijvoorbeeld met behulp van organ on 
chiptechnologie, gebruik van artificial intelligence en big data of 
uitkomsten van citizen science over leefstijlinterventies.

Antwoord Milieuraad op de vraag: 
Leidt innovatie rond stoffen (ZZS) tot 
meer dierproeven? 26 juni 2019 p12

Missie Gezondheid en zorg, VWS,  
2019 p55

Humane Meetmodellen 2.0: voor 
gezondheidsonderzoek naar ziekte en 
preventie, 11 februari 2020

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/24/beantwoording-schriftelijk-overleg-milieuraad-26-juni-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/24/beantwoording-schriftelijk-overleg-milieuraad-26-juni-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/24/beantwoording-schriftelijk-overleg-milieuraad-26-juni-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/04/26/missies
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/04/26/missies
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/humane-meetmodellen-20-voor-gezondheidsonderzoek-naar-ziekte-en-preventie/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/humane-meetmodellen-20-voor-gezondheidsonderzoek-naar-ziekte-en-preventie/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/humane-meetmodellen-20-voor-gezondheidsonderzoek-naar-ziekte-en-preventie/
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Zo is bijvoorbeeld op het gebied van personalised medicine de drive 
groot om te werken met materiaal van de unieke mens.

Ook in kringen van beoordelende partijen is er een roep om goed 
te kijken naar de informatie die een test oplevert, en of in vitro
methoden net zo goed of zelfs beter zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
in de medische wereld onder de noemer ‘fit for purpose’, en in de 
toxicologie met Advanced Outcome Pathways (AOP’s). Over het 
algemeen komt de beste informatie voort uit gegevens afkomstig 
van verschillende methodes.

Waar wetenschappelijke ontwikkelingen met modellen gebaseerd 
op kennis over de mens succesvol zijn, is er beleidsinspanning om 
te voorkomen dat dierproeven als vanzelfsprekend in richtlijnen 
worden opgenomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor cel en 
gentherapieproducten.

Ook de Medical Devices Obligations Taskforce (MDOT), die 
onderzoekt wat het effect is van de nieuwe regelgeving, 
stimuleert om data te delen ten behoeve van gebruik van 
alternatieven voor dierproeven. Dit om te voorkomen dat na de 
bijstelling van de regelgeving rond markttoegang van medical 
devices het proefdiergebruik onnodig omhoog gaat.

Kennis- en innovatie-agenda 
Gezondheid en zorg 2020-2023

Richtlijn over reproductieve toxicologie 
(ICH S5), EMA

Richtlijn proefdiervrij ontwerpen voor 
cel- en gentherapie-producten
internationale workshop RIVM 

Info over de Medical Device Regulation 
(MDR), Nefemed.nl

Over de MDOT, Fraunhofer instituut, 
10 september 2019

Dierproeven van onvermijdelijk naar 
overbodig, Column CBG, 5 februari 
2020

Handboek over Adverse Outcome 
Pathways (AOP’s), OESO, 2018

https://www.health-holland.com/sites/default/files/downloads/kennis-en-innovatieagenda-2020-2023-gezondheid-en-zorg_0.pdf
https://www.health-holland.com/sites/default/files/downloads/kennis-en-innovatieagenda-2020-2023-gezondheid-en-zorg_0.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/draft-ich-s5-r3-guideline-reproductive-toxicology-detection-toxicity-reproduction-human_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/draft-ich-s5-r3-guideline-reproductive-toxicology-detection-toxicity-reproduction-human_en.pdf
https://www.transitieproefdiervrijeinnovatie.nl/wat-we-doen/advanced-therapy-medicinal-products-atmps
https://www.transitieproefdiervrijeinnovatie.nl/wat-we-doen/advanced-therapy-medicinal-products-atmps
https://www.transitieproefdiervrijeinnovatie.nl/wat-we-doen/advanced-therapy-medicinal-products-atmps
https://www.nefemed.nl/kernthemas/wet-en-regelgeving
https://www.nefemed.nl/kernthemas/wet-en-regelgeving
https://www.item.fraunhofer.de/en/press-and-media/press-releases/pm-mdot.html
https://www.item.fraunhofer.de/en/press-and-media/press-releases/pm-mdot.html
https://www.cbg-meb.nl/onderdelen/over-cbg/nieuws/2020/02/05/column-over-medicijnen.-dierproeven-van-onvermijdelijk-naar-overbodig
https://www.cbg-meb.nl/onderdelen/over-cbg/nieuws/2020/02/05/column-over-medicijnen.-dierproeven-van-onvermijdelijk-naar-overbodig
https://www.cbg-meb.nl/onderdelen/over-cbg/nieuws/2020/02/05/column-over-medicijnen.-dierproeven-van-onvermijdelijk-naar-overbodig
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/users-handbook-supplement-to-the-guidance-document-for-developing-and-assessing-adverse-outcome-pathways_5jlv1m9d1g32-en
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/users-handbook-supplement-to-the-guidance-document-for-developing-and-assessing-adverse-outcome-pathways_5jlv1m9d1g32-en
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Gezien deze nuances rond veiligheidsbeoordeling op grond van 
dierproeven, werken de departementen samen aan het versnellen 
van de transitie naar proefdiervrije innovatie. Ondanks de 
verschillende dynamieken in de beleidsvelden die de 
departementen vertegenwoordigen  van betere medicijnen 
uitvinden voor een bepaalde groep tot schadelijke effecten van 
zorgwekkende stoffen voorkomen voor een onbepaalde groep  is 
er een gezamenlijk belang om het systeem van beoordeling 
effectiever te maken zonder proefdiergebruik. Daarom werken de 
departementen samen aan een subsidieoproep in de Nationale 
Wetenschapsagenda over het thema ‘Beter voorspellende 
modellen zonder gebruik van proefdieren als basis voor een 
nieuwe manier van veiligheidsbeoordeling’, en dragen verschillende 
departementen daar financieel aan bij.

Ook door meer transparantie kan onnodige duplicatie van proeven 
worden voorkomen en kan de data uit proeven meer en beter 
worden (her)gebruikt. Een terrein waarop winst kan worden 
behaald, is transparantie en kennisdeling van functionaliteits en 
toxiciteitsonderzoek. 
De afgelopen jaren zijn er in het kader van open science al mooie 
stappen gezet. Zo is open access publiceren in steeds meer 
tijdschriften mogelijk, en worden de onderzoekdata steeds meer 
en beter beschikbaar gesteld (FAIRdata).

Resultaten van dierproeven in  
Pre-clinical Trial Register, EU

Naar meer transparantie van 
dierproeven pilot ZonMw 

https://preclinicaltrials.eu/
https://preclinicaltrials.eu/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-zet-in-op-meer-transparantie-van-dierproeven-en-evalueert-eigen-open-science-beleid/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-zet-in-op-meer-transparantie-van-dierproeven-en-evalueert-eigen-open-science-beleid/
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