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Aan Medewerkers en studenten van het Erasmus MC 

Van Sector Communicatie 

Betreft 

 

Communicatie Dierproeven 

 

 

 

Erasmus MC communiceert over dierproeven 

 

Het Erasmus MC wil de gezondheid en de kwaliteit van leven bevorderen. Dat doen we op drie 

manieren: we zorgen voor patiënten, leiden zorgverleners op en doen hoogstaand wetenschappelijk 

onderzoek. Voor dat onderzoek wordt een scala aan methoden gebruikt, van sociaalwetenschappelijk 

onderzoek tot experimentele onderzoeken. 

 

Voor een goede gezondheidszorg is onderzoek op levende wezens onvermijdelijk. Het Erasmus MC 

doet daarom veel onderzoek waarbij patiënten en vrijwilligers zijn betrokken (klinisch onderzoek). 

Daarin zijn we de beste van Europa, zo blijkt uit de meest recente ranglijst van Times Higher 

Education. Onze goede gezondheidszorg hebben we dus voor een zeer belangrijk deel te danken aan 

grote bereidheid van patiënten, en ook andere groepen van de bevolking, om mee te werken aan 

onderzoeken. Voor goed onderzoek naar ziekten en medicijnen zijn ook dierproeven nodig. Dat doen 

we als er geen reële alternatieven zijn. Complexe ziekten zijn bijvoorbeeld niet na te bootsen in een 

reageerbuis. 

 

Het Erasmus MC is zeer open over dierproeven. We willen graag dat anderen kennis nemen van wat 

we doen. Medewerkers nemen mede daarom veelvuldig deel aan debatten en educatieve activiteiten. 

Ook leiden ze regelmatig journalisten rond. Juist door de samenleving te laten zien wat we doen en 

waar dierproeven voor nodig zijn, hopen we dat meer mensen mee gaan doen aan discussies over 

het gebruik van dieren. Alle mensen of maatschappelijke organisaties die op een goede manier willen 

bijdragen aan de discussie zijn welkom.  

 

We vinden het jammer dat dierenrechtenactivisten een onjuist beeld schetsen van de 

activiteiten van het Dierexperimenteel Centrum van het Erasmus MC. Hieronder daarom een 

reactie op de tekst die de Anti Dierproeven Coalitie op de eigen site heeft geplaatst bij de 

oproep voor de demonstratie op 27 november 2009.
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Tekst Anti Dierproeven Coalitie Reactie Erasmus MC 

In de afgelopen drie jaar is er een toename 

van tienduizend dieren 

Die tienduizend heeft betrekking op wilde vogels die 

we in opdracht van de rijksoverheid hebben 

bemonsterd voor onderzoek naar verspreiding van 

dierziekten. Afnemen van de monsters vormt 

nauwelijks een belasting voor de dieren; na het 

afnemen van een monster met bijvoorbeeld een 

wattenstaafje zijn ze weer vrijgelaten. In Nederland 

wordt dit aangemerkt als een dierproef in de zin der 

wet, terwijl sommige andere Europese landen dit 

niet zo registeren. Daardoor lijkt het alsof wij meer 

proeven doen. 

 

Dieren worden herhaaldelijk geïnjecteerd met 

onder meer het vogelpestvirus (H5N1), 

metapneumovirus, (wildtype) mazelen, 

knokkelkoorts (dengue), SARS-virus en 

monkeypox 

 

Dit klinkt alsof een dier zijn leven lang ziek gemaakt 

wordt met steeds weer andere virussen. Dat is niet 

zo, bij het Erasmus MC geldt dat één dier betrokken 

is bij één proef.  

De genoemde ziekten zijn ernstige ziekten bij de 

mens waarvan de verspreiding een grote bedreiging 

vormt. Die kunnen we voorkomen met o.a. goede 

diagnostiek en vaccinatie. Daarvoor is onderzoek 

nodig. 

 

Veel dieren zouden gebruikt worden voor 

‘nieuwsgierigheidsonderzoek’  

 

 

Het gaat hier om onderzoeken onder de noemer 

‘andere wetenschappelijke vraag’. Ca. 20% van de 

dierproeven bij de universitaire instellingen valt 

daarbinnen. Bij Erasmus MC staat verreweg het 

meeste dieronderzoek in het licht van ziekten bij 

mensen, zoals kanker, hart- en vaatziekten, ziekten 

van het zenuwstelsel, en andere ernstige ziekten en 

ziekten bij dieren (grotendeels de eerdergenoemde 

wilde vogels).  

Van veel ziekten is nog zo weinig bekend dat eerst 

fundamenteel onderzoek nodig is. Vervolgens 

worden nieuwe bevindingen zo snel mogelijk 

vertaald naar de kliniek. 

 

Hoofd van het Erasmus Dierexperimenteel 

Centrum is spreekbuis voor de Nederlandse 

proefdiersector 

De samenleving wenst informatie over dierproeven 

en het Erasmus MC wil die openheid ook geven. 

Veel andere instellingen willen die rol niet op zich 

nemen door de dreiging die uitgaat van 

dierenrechtenextremisme. Als mensen voor hun 

veiligheid moeten vrezen, slaat de discussie dood. 

 

 

 


