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Introductie 3V-principe: 
verminderen, vervangen 
en verfijnen van 
dierproeven 

Wet op de 
dierproeven (Wod) 
regelt met 3V-
principes zorgvuldig 
gebruik proefdieren

Wijzigingswet Wod: 
dieren hebben eigen 
waarde, los van hun 
nut voor de mens

Kabinetsvisie 
Alternatieven voor 
Dierproeven: 
hogere prioriteit 
voor alternatieven

Businesscase 
Alternatieven 
voor dierproeven 

Dierproeven 
Begrensd: 
subsidieprogramma 
voor 3V-alternatieven 
dierproeven

Trendanalyses: 
dierproeven minder 
nodig maar nog 
vaak gebruikt

Actieplan 
Rijksoverheid 
voor terugdringen 
dierproeven 

Analyse Businesscase 
Alternatieven voor 
dierproeven 

Herziening Wod: 
vertaling Europese 
richtlijn Wet op 
de Dierproeven

Systematisch 
literatuuronderzoek: 
betere wetenschap 
spaart proefdieren 

Adviesrapport ‘In 
Transitie!’: versnel 
proefdiervrije 
innovatie

Adviesrapport: bouw 
dierproeven af waar 
mogelijk en stimuleer 
innovaties zonder dieren

Kamerbrief: Nederland wil 
koploper worden in de transitie 
naar proefdiervrije innovatie 

Rondetafelgesprek 
parlement proefdiervrij 
innoveren

Plan: veiligheid 
chemische stoffen 
testen zonder 
dierproeven

Start partner-
programma 
Transitie 
Proefdiervrije 
Innovatie (TPI)

Webinar: 
doorbraak 
proefdiervrije 
innovatie moet 
nog komen

Geld voor 
proefdiervrij 
onderzoek naar 
effecten corona

Zelf-evaluatie 
van de partners: 
Terugblik op TPI 
2018-2020

Advies: minder dierproeven 
door investeren in 
alternatieven

Venture Challenge: 
makers digitale 3D-dieren 
winnen startup-wedstrijd

Start samenwerking 
aan ‘virtuele mens’ 
voor beoordeling 
van veiligheid

Subsidie-oproep: 
impuls voor toepassen 
proefdiervrije 
innovaties

Resolutie: Europees 
parlement wil proef-
diervrije innovaties 
versnellen

Studie: Systematisch 
literatuuronderzoek 
vermindert dierproeven

Start  
Young TPI

Beyond Animal 
Testing Index 
(BATI)

Kamerbrief: 
vervolg partner-
programma TPI

‘Helpathon’ voor 
onderzoeksvoorstellen 
met proefdiervrije 
methoden

Verkenning van het 
netwerk: liefst proefdiervrij 
innoveren of 100% 
proefdiervrij pionieren?

Open space: ideeën 
verzamelen over proefdiervrije 
innovatie in de hele keten 

Inventarisatie: 
proefdieren blijven 
van belang voor 
hersenonderzoek

Convenant Top 
Sector: investeren 
in langer en 
gezonder leven 

Folder: stappenplan 
naar streefbeelden 
voor proefdiervrij 
onderzoek 

Gids over 26 startups die 
met diervrije methoden 
sneller en beter werken 

Internationale 
conferentie 
versnelling transitie 
naar proefdiervrije 
innovatie

Start TPI.tv: 
uitwisselingsnetwerk 
voor professionals 

Start 
onderzoeksprogramma 
humane meetmodellen

Start Utrechtse 
werkgroep 
proefdiervrije 
innovatie

Subsidieprogramma 
Meer Kennis 
Minder Dieren 

Platform alternatieven 
voor dierproeven 
(PAD) stimuleert 
onderzoek 3V-
alternatieven

Op weg naar beter voorspellen zonder proefdieren

Programmeringsstudie 
Alternatieven voor 
dierproeven

2011
Borging 
welzijn 

proefdieren

Naar innovatie 
zonder dieren

Start TPI, 
samen 

versnellen

Stimuleren 
proefdiervrij 
innoveren


