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Inleiding: Wat is er aan de hand?

Jaarlijks lijden en sterven tientallen miljoenen dieren in laboratoria wereldwijd en dat aantal blijft stijgen. Vooral
voor de gentechnologie en in het fundamenteel onderzoek worden steeds meer dieren gebruikt. Dat wordt altijd
opnieuw goed gepraat door de vermeende toekomstige voordelen voor de mens ervan te benadrukken. Als men die
experimenten van dichterbij bekijkt, dan zijn de voordelen die men ervan denkt te kunnen verwachten
twijfelachtig. Omdat dieren geen mensen zijn. En omdat dieren anders reageren dan mensen.
Mens en dier mogen dan aan elkaar verwant zijn, toch vertonen ze heel wat verschillen. Hun stofwisseling is
anders en ze reageren totaal verschillend op diverse stoffen. Bij de mens veroorzaakt thalidomide (Softenon)
misvormingen, maar dat is niet zo bij proefdieren. De pijnstiller paracetamol is niet gevaarlijk voor de mens, maar
is wel giftig voor katten. Arsenicum is giftig voor ons, maar is absoluut onschadelijk voor schapen. Maandenlang
krijgen ratten via een buisje vernis, kleurstoffen, asfalt, silicone, industriële smeermiddelen en brandstoffen in de
maag geïnjecteerd. Maar dat levert
weinig op over de gevolgen van
die stoffen voor de mens. Die
veronderstelde vergelijkbaarheid
wordt allang weerlegd en toch
blijft men nieuwe experimenten op
dieren uitvoeren, en nog altijd op
dezelfde ouderwetse manier.

Een toekomstig chirurg

verwerft zijn operatieve
bekwaamheden door te assisteren
bij een ervaren chirurg; niet door
in dieren te snijden ...

-- Dr. Werner Hartinger
chirurg,
mede-oprichter Stichting voor de Afschaffing van Dierproeven

Dieren lijden gewoonlijk niet aan
beschavingsziekten die bij de
mens door ongezonde
levensgewoonten worden
veroorzaakt. En dus moeten de
dieren voor die experimenten eerst
ziek gemaakt worden. Om bij een
dier diabetes op te wekken,
moeten de cellen in zijn
alvleesklier met behulp van gif
vernietigd worden, Hartaanvallen
worden uitgelokt door een
vernauwing van de
kransslagaders; arteriosclerose of
aderverkalking door elektrische
stoten door de aders te jagen. Bij
muizen doorprikt men de darmen
om een pijnlijke
buikvliesontsteking te induceren
die gepaard gaat met
bloedvergiftiging. Bovendien
worden er speciaal dieren gefokt
die aan bepaalde ziekten of
gebreken lijden.
Maar het nabootsen van

symptomen heeft niets te maken met menselijke ziekten of de oorzaken ervan. Vaak zelfs werkt de behandeling
wel op proefdieren die eerst op onnatuurlijke wijze ziek gemaakt werden. Maar ook al blijkt een behandeling
doeltreffend op een miljoen muizen met kanker, dat betekent nog niet dat die ook nuttig is voor de mens. Meer dan
90% van de geneesmiddelen die met succes op dieren werden getest, falen bij klinische proeven op mensen: ze
zijn niet doeltreffend of ze hebben teveel bijwerkingen. Bijwerkingen die ernstige zijn dan de kwaal.
Dieren kunnen niet spreken. En toch wekt men, door middel van vaak pijnlijke middelen, reacties op waarvan men
denkt dat ze de symptomen zijn van bepaalde geestesziekten. In het onderzoek naar depressie bijvoorbeeld krijgen
ratten elektrische schokken toegediend om ze tot wanhoop te drijven. En die ongefundeerde hypothesen leiden
vaak tot volkomen tegenstrijdige resultaten. Onderzoekers concluderen dan dat ze nog meer experimenten moeten
uitvoeren om die tegenstrijdigheden op te lossen.
Vaak zeggen ze de zogenaamde 'resultaten' helemaal niets: hamsters worden tijdens hun winterslaap gedood om te
bewijzen dat deze rustperiode zenuwweefsels beschermt tegen de ziekte van Alzheimer. Men spuit alcohol in de
buik van jonge ratten en vervolgens worden er gedragsexperimenten op uitgevoerd om dan tot de conclusie te
komen dat alcohol niet goed is voor kinderen. Cavia's wordt met knallen gehoorschade toegebracht om te bewijzen
dat lawaai gehoorschade oplevert.
Dieren leiden een kort en pijnlijk leven in laboratoria. Ze krijgen slecht, te weinig of te veel voer; ze hebben geen
plaats om te bewegen; ze zijn gestrest, worden met kokend water overgoten; ze worden geïnfecteerd met
besmettelijke ziektekiemen, en alsof dat allemaal nog niet genoeg is, worden ze ook nog geopereerd en verminkt.
Bij apen wordt de hoofd vastgezet en pas als ze zich niet meer verzetten krijgen ze water te drinken. Om de
gevolgen van anorexia te bestuderen, worden ratten uitgehongerd tot ze meer dan de helft van hun normale
gewicht verloren hebben. Met elektrische schokken worden muizen verplicht te lopen tot ze er uitgeput bij
neervallen. Dieren moeten in badjes zwemmen totdat ze uitgeput het leven opgeven.
Onderzoek wordt alleen geëvalueerd op basis van de publicatie in wetenschappelijke tijdschriften en het verkrijgen
van nieuwe financiële middelen. De bevoegde overheden controleren alleen of de formaliteiten worden nageleefd,
maar nooit of de aanpak van het onderzoek wel zin heeft. Bovendien wordt een hele industrietak beter van de
verkoop van hokken en hok inrichting, beveiliging, speciale voeders en het fokken van proefdieren.
En dat allemaal in naam van het zogenaamde nut voor de mensheid, terwijl winst het enige oogmerk is. Deze
industrie is geen goed doel, men is op zoek naar klanten niet naar een geneeswijze. Een pil die het probleem oplost
is ook gelijk het einde van de klantrelatie. Wij zouden naar echte medische wetenschap zonder dierproeven moeten
streven, waarbij het onderzoek naar de oorzaak en de preventie van ziekten voorrang krijgt. In tegenstelling tot
dierproeven leveren de moderne onderzoeksmethoden met menselijke celculturen of microchips belangrijke
resultaten op voor de mensheid.
De vooruitgang van de geneeskunde is belangrijk, maar dierproeven zijn daarbij niet de foute methode: de
dierproef is niet alleen wreed, het is onwetenschappelijk. Mooie woorden een 'aanbevelingen' zijn niet voldoende.
De oprichters van EDEV horen de leugens en het getreuzel van dierproefnemers nu al 30 jaar aan. Onwil is de
tendens die hier dierenleed veroorzaakt en een slechte volksgezondheid met levensgevaarlijke medicatie
teweegbrengt. Dierenbelangenorganisaties werden geïnfiltreerd door de onderzoekswereld en zelfs tegoeden die
bestemd waren om dieren te helpen, misbruikt voor het eigen gewin van dierproefnemers, en dierenbeschermers
werden zwart gemaakt in de media.

Waarom dit rapport van EDEV?
De pro-dierproeven-lobby is gevraagd met stukken te komen door de regering, welke klakkeloos worden
overgenomen, zo werd reeds gesteld; oude aanbevelingen van vorige ministers en beloften aan de Tweede Kamer
worden respectloos genegeerd, evenals verzoeken van EDEV aan de KNAW om onderzoek te laten doen naar de
wetenschappelijke onjuistheid van dierproeven en dat is niet zo gek: de pro-dierproeven-lobby beschermt haar
banen en haar jaarlijkse honderden miljoenen euro's die burgers bijeen mogen brengen om vervolgens hen ons te
laten vergiftigen met hun soms levensgevaarlijke producten, waar vaker meer bijwerkingen aan kleven dan de
bedoelde en geclaimde werking, die in zo'n 90% van de gevallen zelfs uitblijft! ('Honderden geneesmiddelen niet
werkzaam of onveilig' rapport n.a.v. onderzoek door Test-Aankoop, de Belgische 'consumentenbond' februari
2014)
Genoeg is genoeg: de dierproevenlobby moet verantwoordelijk gehouden gaan worden voor haar frauduleuze
onderzoeksmethodes, en hoe zij willens en wetens onze volksgezondheid stelselmatig ondermijnen. In het
buitenland zijn reeds commissies opgericht met politici en echte wetenschappers die de predictieve waarde
evalueren. Dierproeven zijn onwetenschappelijk, dierproefnemers zijn geen wetenschappers en de farmaceutische
industrie is geen goed doel. Zij zijn belanghebbenden in een hyper commerciële industrie waar miljarden verdiend
worden ten koste van onze volksgezondheid. De KNAW noemt zichzelf “het geweten van de wetenschap”; maar
in haar opzet met pro-vivisectionisten die niet hoeven worden gehouden aan de wetmatigheden van wetenschap is
de vraag wat zo'n geweten dan nog behelst. .
De pro-vivisectionisten
spreken graag kwaad over
haar criticasters. Mensen die
kanttekeningen plaatsen bij
dierproeven, worden
gechanteerd met de puppy of
je kind vergelijking. Zo
zouden dierenvrienden altijd
maar 'activisten' zijn; maar
mensen die van dieren
houden zijn gewoon burgers
met een mening die hen
grondwettelijk is toegestaan
te uiten. Zo zouden wij “geen
wetenschappers zijn” en
Iedere onbenul kan dieren open snijden; maar
misschien is niet iedere
dierenbeschermer ook
dieren reageren anders dan mensen:
wetenschapper; maar een
dierproeven zijn wetenschappelijk onjuist!
dierproefnemer -door eigen
ex-collegae (dierproefnemers
die er mee stopten om
-- Hans Ruesch
wetenschappelijke redenen)
Medisch Historicus,
tegenwoordig 'vivisectieoprichter Center for Scientific Information on Vivisection (1974),
auteur van (o.m.) '1,000 Doctors and More Against Vivisection'
activisten' genoemd - is dat
en 'Vivisection, the Great Medical Fraud',
helemaal niet en nooit. Het
kan niet zo zijn dat een
vertegenwoordiger van een wetenschappelijk veld het ene stelt; en andere vertegenwoordigers van dat veld stelt
dat het precies NIET zo werkt. Leg dat een ECHTE wetenschapper maar eens uit: een wiskundige of scheikundige
of astrofysicus bijvoorbeeld, maar zelfs een mechanicus stopt waar hij mee bezig is wanneer vakgenoten er achter
komen dat iets niet zo is zoals ze het voordien hadden aangenomen.

Wat is wetenschap(pelijk)?
Wetenschap is zowel systematisch verkregen en geordende neutrale, objectieve menselijke kennis, als het proces
van kennisverwerving en de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Het is het systematisch geordende
geheel van het weten en van de regels, de wetmatigheden en theorieën, hypotheses en systemen waarmee verdere
kennis verkregen kan worden. Wetenschap behoort niet gebonden te zijn aan een bepaalde ideologie, commerciële
onderneming, politiek of godsdienst. Bij (zuivere) wetenschap dient het niet te gaan om geldelijk gewin. Een
wetenschappelijke omgeving of instelling maakt alle gevonden gegevens openbaar en geeft inzicht in de gebruikte
methoden zodat anderen het onderzoek kunnen controleren en herhalen (reproduceerbaarheid). Methoden,
resultaten en conclusies worden beargumenteerd, en discussies worden met argumenten gevoerd. Wetenschap kan
men herkennen aan haar epistemologische status, ofwel de zekerheden die haar stellingen geacht worden te geven.
Wanneer we echter vivisectie gaan ontleden op deze definities valt het geheel al snel uit elkaar:
- systematisch: het systeem wordt nu reeds tientallen jaren lang aangeklaagd door eigen vakgenoten en artsen
- objectief: iedere dierproef is zo subjectief als het per diersoort andere uitkomsten geeft in hetzelfde experiment
voor het gelijke doel
- menselijke kennis: een experiment met een dier zegt slechts iets over dat specifieke diersoort; het zegt niets over
de mens.
- het proces van kennisverwerving: is iedere keer anders, en de laboratoriumomstandigheden die per
laboratorium verschillen zorgen reeds voor andere resultaten maar zelfs de verschillende soorten gebruikte
proefdiervoeders beïnvloeden de uitkomsten
- de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard: valt uit elkaar wanneer (steeds meer) dierproefnemers
die om wetenschappelijke(!) redenen stoppen met dierproeven zich gaan inzetten en gaan publiceren TEGEN
dierproeven om redenen van volksgezondheid; niet met de argumenten van dierenbeschermers zoals te vaak door
vivisectionisten wordt gesteld: hun eigen collegae vallen hen af!
- een systematisch geordend geheel: is er niet wanneer de één zegt dat het wetenschappelijk (verantwoord) is een
kat te gebruiken, maar de volgende een varken neemt, en degene er na weer een hamster of een hond .. !? Dit zorgt
voor verschillende 'kennis', en voor regels die iedere keer weer anders kunnen zijn, en andere wetmatigheden en
theorieën, hypotheses en 'systemen' blootlegt, want een kat reageert anders dan een varken, dan een hamster, dan
een hond … dan een mens! Dieren reageren anders dan mensen.
- niet gebonden te zijn: de vivisectie-industrie is gebonden aan de grootste commerciële ondernemingen ter
wereld: de farmaceutische industrie die er haar miljarden aan verdient, en de prominenten die er hun naam en
'faam' mee behalen; en de uitvoerders keuren elkaars projecten goed voor vervolg, waarmee vervolgens nog meer
geld wordt binnen gehaald. De één zit weer in de Raad van Toezicht van de ander. Wanneer we iets dergelijks
elders in de wereld zouden tegenkomen roepen we luid dat het daar corrupt is...
- dient niet te gaan om geldelijk gewin: bij dierproeven gaat het om financiering en subsidiering met honderden
miljoenen per jaar, waarbij men het geld laat komen van overheidspotten o.a. voor de volksgezondheid, defensie
en milieu zowel als collectes en fondsenwerving bij en via patiëntenorganisaties; terwijl men door het gebruiken
van dieren-in-plaats-van-mensen niet bezig is met de volksgezondheid noch met menselijke patiënten: een
dierproefnemer zie je niet aan het bed van een zieke, dat mag een ander opknappen en de patiënt ziek maken met

de bijwerkingen van deze zieke industrie.. Terminaal zieke patiënten zonder hoop worden verklaringen onder de
neus geschoven om het eigen risico te dekken terwijl zij geen hoop meer kunnen bieden en hen gevaarlijke
experimentele middelen biedt. Als het de vivisectie-industrie zou gaan om patiënten beter te maken zouden de
zogenaamde professoren zich moeten bekommeren om de patiënt in het bed, en niet om haar inkomsten! Zo ging
men HIV- en Ebola pas aan de slag toen men zag dat het niet alleen voor armen in Afrika een probleem bleef, maar
pas wanneer het Westen de dreiging voor zichzelf zag, kon de geldstroom voor hun dierproeven gaan rollen, voor
het (blijkbaar dan pas belangrijke) onderzoek. Zelfs onze overheid wordt opgelicht en is 'er in getuind' om voor de
Nederlandse bevolking miljoenen uit geven aan een 'vaccin' tegen Mexicaanse vogelgriep dat niet werkte en
gevaarlijke bijwerkingen bleek te hebben terwijl het virus niet eens onze kant op kwam.
- maakt alle gevonden gegevens openbaar en geeft inzicht in de gebruikte methoden: gegevens uit proeven
die ongewenst blijken worden gewoonlijk genegeerd, en dan neem je 'gewoon' een ander diersoort tot je het
resultaat verkrijgt dat je voor ogen had? De burger betaalt onderzoek dat bedoeld is voor onze veiligheid, maar
alzo worden de resultaten van het onderzoek aangepast tot wat men wilde hebben: niet wetenschappelijk EN men
geeft er zelfs mee toe dat ze weten dat ieder dier anders reageert!
Maar het is erger nog - er is momenteel een project gaande bij: 'het publiceren van negatieve of neutrale
dierexperimentele data'. Dat gaat zo: men had al geld verkregen van o.a. ZonMw om proeven met dieren te doen,
maar het onderzoeksresultaat gaat weg want het was niet de gewenste (is dit wetenschap?) en gaat uiteraard verder
met andere dieren, maar ondertussen was dit reeds door de burger betaald. Doch als we hen niet kunnen, mogen of
zelfs maar zouden willen dwingen zich wetenschappelijk op te stellen en hun verkregen gegevens te delen, gaan
we hen maar belonen: met deze nieuwe pot geld kan men NOG meer geld vragen (want dat heb je toch wel nodig
om je fouten bekend te maken) om alsnog te publiceren. Ja uit eigen beweging en zonder vergoeding laat je niet
zien dat je iets geheel onwetenschappelijks had uitgevoerd: in plaats van het geld terug te geven moet er meer bij
… ja want anders gooien we het gewoon weg! Zo openbaar zijn de gegevens en zo inzichtelijk maken
vivisectionisten hun methoden.
Doch het 'Journal of Negative Results
in Biomedicine' bestaat reeds sinds
2002: dit is zo'n 'open access peerreviewed' medisch tijdschrift. Hier
kunnen onderzoekers die onverwachte,
controversiele, provocerende en/of
negatieve resultaten publiceren, met de
bedoeling huidig onderzoek te
Niet bevestigende en
bevorderen: “The Journal of Negative
Results in BioMedicine is ready to
receive manuscripts on all aspects of
unexpected, controversial, provocative
and/or negative results/conclusions in
the context of current tenets, providing
scientists and physicians with
responsible and balanced information
to support informed experimental and
clinical decisions.” Maar Professor in
de psychologie Jonathan Schooler, van
-- opinie artikel in The Scientist
de Universiteit van Californië schrijft
over de onwil van dierproefnemrs om
'ongewenste' testresultaten te publiceren
over het publiceren van die ongewenste
testresultaten in 2011, negen jaar na de
oprichting van dat Journal in het wetenschappelijk magazine Nature: “Terughoudende wetenschappers hebben
daartoe prikkels nodig - en misschien wel nieuwe regels van financiers - om deel te nemen.” (Nature 470, 437 2011) Terughoudende wetenschappers!? Prikkels nodig om je negatieve resultaten NIET te verdoezelen?

'negatieve'
testresultaten zijn
niet waardeloos!

Een werkelijke wetenschapper publiceert ALLES wat uit diens onderzoek voortkomt, en gaat niet zelf zitten

kiezen wat wel of interessant is. En laat afvallen wat hem of haar niet welgevallig is. Wat is er nog
wetenschappelijk wanneer men maar zelf kiest te publiceren en wat niet? Wat vindt de Wetenschappelijke Raad
voor Regeringsbeleid van zoiets? Zijn zij reeds bekend met dit? EDEV vindt dat als je al dierproeven zou toestaan,
hiertoe een wettelijke verplichting moet zijn per direct ingesteld èn met terugwerkende kracht; en niet opnieuw
financieren want het geld voor die onderzoeken IS reeds gegeven!
Op de website waar Nederlandse onderzoekers deze sommen geld aan kunnen vragen, lezen we “NWO vindt dat
onderzoeksresultaten die zijn verkregen met publieke middelen zo veel mogelijk openbaar moeten zijn. Dit geldt
zowel voor wetenschappelijke publicaties als voor onderzoeksgegevens.” In 2010 wordt gepubliceerd in PloS
Biology dat “publicaties van uitgevoerde dierproeven de kans dat een behandeling werkt met ongeveer 30%
overschatten, juist doordat negatieve resultaten ongepubliceerd blijven.” Daar werd aan toegevoegd dat “het
ontbreken van negatieve resultaten in de literatuur kan verklaren waarom zo weinig geneesmiddelen die op dieren
getest zijn, effectief zijn bij mensen.” (Sena, E. S., van der Worp, H. B., Bath, P. M. W., Howells, D. W. &
Macleod, M. R. PLoS Biology 8, e1000344 - 2010) Men dient dus gewoon ALLES te publiceren. Immers van
fouten kan men het meest leren.
- reproduceerbaarheid: we kunnen feitelijk kort zijn niet alleen geeft iedere diersoort een ander resultaat;
wanneer je een dierproef herhaalt met hetzelfde diersoort worden er tevens, iedere keer, andere resultaten
verkregen. In 2012 bleek dat de resultaten van 47 van 53 bekeken medische onderzoeksartikelen over kanker in
het blad Nature niet gereproduceerd konden worden (C. Glenn Begley & Lee M. Ellis: Drug development: Raise
standards for preclinical cancer research, Nature 483, 531533 (29 March 2012)). Vorig jaar nog studeerde P. van
der Meer (Universiteit Utrecht) af, die met behulp van reeds gepubliceerd onderzoek van anderen
wetenschappelijk heeft aangetoond dat dierproeven GEEN predictieve waarde hebben om voor mensen iets te
ondervinden, en dat dierproeven niet reproduceerbaar zijn. Reproduceerbaarheid is een van belangrijkste
onderdelen van de wetenschappelijke methode. Wanneer andere wetenschappers bij dezelfde procedure niet
hetzelfde resultaat krijgen is het experiment niet reproduceerbaar. Dit kan betekenen dat de wetenschapper die de
procedure heeft geformuleerd op zijn best onzorgvuldig is geweest en op zijn slechtst gefraudeerd heeft.
- methoden beargumenteerd & discussies met argumenten gevoerd: Men blijft claimen onderzoek naar kanker
met dieren te moeten doen maar we kunnen door alle onderzoek muizen en ratten wel van kanker genezen en
mensen niet toch gaat men door met name met muizen, terwijl zij heel andere soorten kanker ontwikkelen dan de
mens: de soort is dus anders en de ziekte ook; wat valt daar aan te beargumenteren? De methodiek van de andere
soort(en) is fout.
De methodiek van het veroorzaken van symptomen die op zichzelf NIETS met de te onderzoeken ziekte te maken
hebben is al helemaal fout: dierproefnemers hebben zelfs experimenten gerechtvaardigd waarbij het symptoom
'hoofdpijn' wordt opgewekt door het dier een dreun te geven op het hoofd: “we hebben nu een model met
hoofdpijn” hoe wil of kan iemand voorstellen dat dit wetenschappelijk (onderzoek) is? Of wanneer je
schoonmaakmiddel in een open wond inbrengt, en dan een samenknijpende reactie van de ledematen veroorzaakt
vanwege de bijtende werking door de ingebrachte stof heb je GEEN reuma-model; dan heb je een
onwetenschappelijke methode en een zinloos lijdend dier!
Wanneer dierproefnemers over hun 'werk' tegenstand krijgen door bijvoorbeeld dierenbeschermers wordt er al snel
met drog-argumentatie gestreden: “dierenbeschermers zijn nu eenmaal geen wetenschappers”. Dat zal in de meeste
gevallen wellicht nog kloppen, maar de informatie waar dierenbeschermers mee schermen komt niet van henzelf;
die komt van hun eigen collega's! Ieder logisch denkend mens gaat bij tegenstrijdigheid van gegevens op zoek
naar wat het juiste kan zijn maar de dierproefnemer gaat als een kind te werk “Ja maar, jij” ... Steeds vaker wordt
daar nog aan toegevoegd dat dierenbeschermers tegen mensen en tegen geneeskunde zouden zijn, maar ALS dat al
zo ZOU zijn (maar het is niet zo, dierenvrienden zijn immers zelf ook mensen), maakt dat het nog immer geen
argument dat het doen van dierproeven rechtvaardigt. Ons antwoord op hun 'Ja maar jij' is “Uw dierproef werkt
niet en U bent degene die er mee door gaat dat maakt dat dierproefnemers, tegen de mens en tegen geneeskunde
en zelfs de volksgezondheid zijn. Als de vakgenoten van dierproefnemers stellen dat wat zij zeggen niet waar is,
ligt dat niet aan dierenbeschermers maar aan de eigen onwetenschappelijkheid van dierproeven! Precies DAT zijn
de argumenten in deze discussie, ook al wil de volhardende pro-vivisectie-activist daar niet van weten.

- de epistemologische status, de zekerheden die haar stellingen geven: kennisleer is de tak van de filosofie die
de aard, oorsprong, voorwaarden voor en reikwijdte van kennis en het weten onderzoekt. In de
wetenschapsfilosofie onderzoekt men specifiek de redelijkheid en de vooruitgang van wetenschappelijke
theorieën. Vaak wordt er gezocht naar een zeker fundament of criterium dat als garantie kan dienen voor zekere
kennis. Maar welk fundament geeft onderzoek naar hetzelfde doel met 20 soorten waarop we als het mee zit 18
andere uitkomsten van kennis verkrijgen?
Of laten we het volgende stellen: een dierproefnemer voedt een schaap een flinke hoeveelheid arsenicum te eten,
schrik niet: het schaap blijft in leven. De zekerheid die het experiment ons geeft is dat de mens arsenicum in grote
hoeveelheden kan innemen? NEEN! Stop, niet doen. Arseen en veel arseenverbindingen zoals arseenoxide zijn
extreem giftig voor de mens. Binnen het menselijk lichaam richt het verwoestingen aan in het
spijsverteringskanaal, veelal met dodelijke afloop. Toediening van kleine hoeveelheden over een lange tijd
veroorzaakt de symptomen die op een natuurlijke maagdarmontsteking lijken. Maar een schaap kan er grote
hoeveelheden van kwijt. Maar arsenicum is voor de mens een gifstof die in de geschiedenis voor gifmoord
wellicht het meest werd gebruikt. De moordenaars van Napoleon Bonaparte hebben de stof duidelijk niet eerst op
een schaap uitgetest, want de zekerheid die de dierproef ons geeft is dat een schaap arsenicum tot zich kan nemen,
maar dat is geen mens. En zo zijn er talloze voorbeelden.
Dierproeven zeggen slechts wat dat specifieke dier, en onder precies die laboratoriumomstandigheden verkrijgen,
en dat zegt niets over mensen zo in het dagelijkse leven. Dierproeven geven die voorwaarden niet, en leren ons
geen fundamentele kennis over de mens en humane aandoeningen. Dat is de enige garantie van kennis die het ons
geeft!
In Groot-Brittannië sterven
Experimenteren is slechts een klein deel
jaarlijks meer dan 10.000
mensen door de bijwerkingen
binnen de geneeskunde, maar dat kleine deel bevat
van voorgeschreven medicijnen,
momenteel de op drie na
grootste doodsoorzaak in de
westerse wereld. In Nederland
zou dat volgens Lareb 3500 zijn.
Voor de Verenigde Staten ligt dit
cijfer boven de 100.000. Vioxx,
een pijnstiller tegen Artritis, is in
2004 van de markt gehaald
omdat het tegen de 320.000
hartaanvallen en beroertes
veroorzaakte, waarvan 140.000
fataal waren. Dierproeven
schoten te kort in de
voorspelling van deze tragedies,
die wellicht verminderd of
voorkomen hadden kunnen
-- Prof. Pietro Croce, M.D.
worden door het gebruik van
ex-dierproefnemer
moderne op de mens
medisch microbioloog
lid College of American Pathologists
toegesneden testen met behulp
hoofd microbiologisch laboratorium L.Sacco Hospitaal te Milaan
van DNA-chips, menselijk
hoofd research dept. NJH Colorado University te Denver
weefsel en studies met kleine
doses op vrijwilligers gevolgd
met een P.E.T. of een andere scanner.
Het Britse bedrijf Pharmagene (tegenwoordig Asterand) gebruikt uitsluitend menselijk weefsel vanuit de filosofie
dat "een vloedgolf aan nieuwe gegevens over de genetica van de mens medicijnonderzoek op dieren overbodig
maakt. Als je informatie over menselijke genen hebt, welk nut heeft het dan terug te gaan naar dieren?"

een heel grote fout - dat dieren worden
gebruikt als
'model' voor
de mens.

Veel van onze meest populaire medicijnen kunnen behoorlijk schadelijk zijn voor dieren. Daarom is de zorg
gerechtvaardigd dat dierproeven ons weerhouden van het verkrijgen van de broodnodige medicijnen, zoals

Professor Cohn Dollery stelt: "... voor de overgrote meerderheid van ziektebeelden bestaan geen dierlijke
modellen of ze zijn ontoereikend. (we riskeren) dat we bruikbare medicijnen over het hoofd zien omdat ze geen
respons geven bij de dierlijke modellen die meestal gebruikt worden." (Dollery, C. in Risk-Benefit Analysis in
Drug Research, ed. Cavalla, 1981)

Superdoping? Het middel is vooralsnog alleen
op dieren getest. Eerder een super risico.

Het [spierversterkende groeihormoon 'Full Size MGF']
is nooit op een mens getest,
dus we weten niet wat het doet.
-- Herman Ram,
directeur van de Nederlandse Doping Autoriteit
spreekt van "een risico in de medische sfeer"
over een nieuwe doping in de omloop die (nog) niet te traceren is

Waarschijnlijk zouden medicijnen dus veiliger zijn dan ze nu zijn, als de fase van dierproeven zou worden
afgeschaft. Veel studies tonen aan dat dierproeven voor mensen maar 5-25% van de gevallen juist voorspellen. Je
kunt dus nog beter een muntje opgooien want dan zijn je kansen 50-50. Een KNAW die aldus dierproeven
wetenschappelijk noemt is niet serieus te nemen, en de vraag is überhaupt of politieke adviezen van een club
belanghebbers moet worden gevraagd. Als we willen spreken over het uitfaseren van landmijnen dan gaan we toch
niet aan de landmijnproducenten vragen? Op de vraag aan slagers of we ook zonder vlees kunnen leven zegt
natuurlijk alleen de vegetarische slager: ja… Ofwel onafhankelijkheid is niet te verwachten van mensen die
belangen hebben of geld verdienen aan het onderwerp van onderzoek. Laat andere disciplines van wetenschappen
dierproefnemers beoordelen.

Openheid en dierenwelzijn:
De belangrijke rol van de sector, volgens de staatssecretaris
Het 'Plan van Aanpak' van staatssecretaris Dijksma noemt 'het oogpunt van dierenwelzijn' het belang om
dierproeven uit te faseren, doch gezien de onwetenschappelijkheid van dierproeven zou de staatssecretaris zelfs
het belang van dierenwelzijn volledig naast zich neer kunnen leggen. Laat de staatssecretaris zich focussen op het
belang van de volksgezondheid, welke ernstig wordt geschaad doordat er dierproefnemers zijn die zich
'wetenschapper' durven noemen, en nog erger, laten financieren door onze overheid en zelfs
patiëntenbelangenorganisaties.
Dat de staatssecretaris een oog heeft voor dierenwelzijn nemen we graag aan. Maar de dierproefnemer heeft geen
oog voor dierenwelzijn afgestompte onderzoekers hangen cartoons en grapjes over het leed van proefdieren aan
de deuren en prikborden van hun laboratoria, en pro-vivisectionisten pakken alles aan om dierenbeschermers zwart
te maken …
De staatssecretaris heeft het
er in haar Plan van Aanpak
over dat “private partijen een
belangrijke rol hebben”, maar
aangezien zij de gebruikers
èn belanghebbers zijn bij het
doen van dierproeven, zullen
zij liever dierproeven blijven
doen dan naar een andere
methodiek te zoeken. Het zou
toch naïef zijn om aan te
nemen dat een belanghebber
oog heeft, laat staan een
belangrijke rol ziet in
dierenwelzijn wanneer dit ten
koste gaat van hun 'werk' en
of inkomsten. En dit blijkt
ook uit de praktijk:
regelgeving over dierproeven
schrijft al jaren voor dat
resultaten gedeeld moeten
worden, doch men is bang
voor de 'concurrent'.
Informatie over de
ontwikkeling van
alternatieven wordt
nauwelijks gedeeld.

Dierproeven blijken
bij het testen van de werking

voor de
mens minder
relevant dan
voorheen
gedacht.

en veiligheid van stoffen

-- website ZonMw,
organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie;
die ook de fondsen aan dierproefnemers verstrekt
i.o.v. NWO en Ministerie van VWS

Jarenlang werd geageerd tegen de eis van dierenbelangenorganisaties om andere methoden dan dierproeven, en
nadat men 'verplicht' werd naar alternatieven te zoeken, werd druk geijverd dat die alternatieven dan maar gelijk
moeten zijn aan de dierproef die deze zouden moeten vervangen. Alleen met harde doelstellingen en een verplicht
percentage daling per jaar zal het aantal dierproeven en het aantal gebruikte dieren verder kunnen afnemen. Provivisectionisten verwachten zelfs aparte, extra subsidiering om tot publicatie te komen van de gegevens uit

dierproeven, die ongewenst bleken (het ZonMW programma 'Publiceren van Negatieve of Neutrale
Dierexperimentele Data) in hun onderzoek; terwijl de plicht (reeds jaren) bestaat om kennis uit het onderzoek te
delen.
De minister schrijft dat “van de ondernemer/wetenschapper mag worden verwacht dat dit belang (dat nieuwe
methoden in de plaats komen van dierproeven) terug te zien is in de keuzes voor alternatieven voor dierproeven”
doch een echte wetenschapper zou komen met nieuwe, andere methoden als iets niet werkt. Dat wil zeggen iets dat
NIET gevalideerd is aan de foutheid van de dierproef die het vervangt; een ondernemer gaat het er om uiteindelijk
(veel van) het product te kunnen verkopen. En dat zien we op de markt: uit onderzoek blijkt dat 90% van de
geneesmiddelen die wij slikken NIET de werking heeft die op de verpakking staat, doch ze hebben wel
bijwerkingen. Wat is hier dan wetenschappelijk aan?
Wanneer EDEV (en anderen) pogen openheid te krijgen zelfs (of wellicht juist) zoals dat geregeld is bij wet
(WOB), worden die informatieverzoeken met alle macht tegen gewerkt, net zoals bij het opvragen van DECverslagen en zo meer. Men gaat zelfs zo ver als dikke stapels papier te versturen met reeds openbare tabellen uit
overheidsrapportage ZoDoende, waar alle gegevens uit worden weg gelaten. Dat is de openheid en transparantie in
de praktijk.
Pro-vivisectionisten zijn niet bereid tot openheid, laat staan tot samenwerking met maatschappelijke organisaties
zoals EDEV. Pro-vivisectionisten zijn niet bereid te stoppen met het doen van dierproeven. Wanneer we een slager
vriendelijk vragen minder vlees te gaan verkopen zal die ondernemer daar ook geen gehoor aan (willen) geven
vlees verkopen is ten slotte zijn beroep. Het enige waar dierproefnemers goed toe in staat zijn gebleken is het
zwartmaken van dierenbeschermers en de media laten publiceren dat deze aan terreur zouden doen; terwijl
ondertussen juist zij het zijn die structureel en met voorbedachte rade onze volksgezondheid in gevaar brengen.
Nee extra subsidies gebruiken om net te doen of dierenbeschermers tegen het werk van andere dierenbeschermers
zijn en hen laten infiltreren bij vermogende besturen van dierenbelangenorganisaties:
http://www.informatiedierproeven.nl/dierenbeschermster-pleit-voor-betere-verhouding-bprc-en-stichting-aap is
wat pro-vivisectionisten doen: deze website geeft met geld van onze overheid alleen eenzijdige en ook foutieve
informatie over dierproeven; Namaak dierenbeschermers die juist diergebruikers zijn, worden door provivisectionisten ingezet om tegen dierenbeschermers te ageren; er is geen dierenbeschermer ter wereld die een
noodlijdend en frauderend apenlaboratorium van faillissement redt door die een kwart miljoen (!) geld te geven
van mensen die dat hebben geschonken om juist dieren te helpen. En al helemaal niet wanneer juist de Hoofd
operatiekamer en de dierenarts van het laboratorium in kwestie net in de media naar buiten brengen hoe zeer de
dieren daar tot dat moment werden mishandeld.

Bij ZonMw verdeelt men momenteel miljoenen Euro's aan onderzoeksbudget aan dierproefnemers. Dat zijn de
werkwijze en de 'belangrijke rol' die de 'private partijen' hebben ten opzichte van het 'oogpunt voor dierenwelzijn.'
Toch lezen we op de website van ZonMw: “De wetenschappelijke kennis over het menselijk lichaam neemt toe.
Dierproeven blijken bij het
testen van de werking en
veiligheid van stoffen voor de
mens minder relevant dan
voorheen gedacht.”
(http://www.zonmw.nl/nl/over
-zonmw/parels/) als dat
bekend is bij deze uitvoerder
van onze overheid, waarom
blijft ZonMw dan toch
miljoenen aan zinloze
dierproeven uitgeven? Bij het
Kenniscentrum Alternatieven
is het immers ook reeds lang
bekend, zelfs oud BPRCdirecteur Professor H.
De meeste
Schellekens zegt in een
Dat zonder dierproeven de vooruitgang
NKCA-publicatie “In maar
stopt, lijkt me buitengewoon onwaarschijnlijk.
vijftien procent van de
onderzoeken [is] het mogelijk
-- Prof. Huub Schellekens,
[dierexperimenteel]
medisch microbioloog,
onderzoek te reproduceren.
hoogleraar farmaceutische biotechnologie,
'Het geeft ook weinig
lid wetenschappelijke adviesraad Algonomics (Lonza Group),
wetenschappelijk adviseur World Health Organisation,
vertrouwen in het nut en
oud-lid College Beoordeling Geneesmiddelen,
noodzaak van heel veel
oud-direkteur primatencentrum Rijswijk
andere dierproeven.”

dierproeven voorspellen niets.

Enkele van de drogredenen van pro-vivisectionisten weerlegd
Als onderzoekers potentieel bruikbare stoffen aan dieren toedienen, krijgen ze veel gegevens over de effectiviteit
van de stoffen bij de geteste diersoorten. De resultaten verschillen daarentegen drastisch tussen de verschillende
diersoorten en er is geen betrouwbare methode die de menselijke reactie voorspelt. Stoffen die het leven van
mensen zouden kunnen redden worden afgekeurd omdat ze schadelijk zijn voor dieren en stoffen die therapeutisch
werken bij dieren worden goedgekeurd, terwijl ze later schadelijk of soms zelfs dodelijk voor mensen blijken te
zijn.
> Als we geen dieren gebruiken wordt de vooruitgang tegengehouden
Deze stelling gaat er onterecht van uit dat dierproeven in het verleden gezorgd zouden hebben voor medische
vooruitgang. De echte mijlpalen in medische vooruitgang zijn echter toe te schrijven aan het gebruik van de
volgende niet-dierlijke methoden, zoals ook de ontwikkelingen in de toekomst dat zullen zijn:
o

In vitro (reageerbuis) onderzoek is gebruikt voor veel grote ontdekkingen, zoals antibiotica, en de
structuur van DNA, evenals alle vaccins die we tegenwoordig kennen, waaronder die voor polio
en hersenvliesontsteking.

o

Epidemiologie (bevolkingsonderzoek) heeft aangetoond dat een gebrek aan foliumzuur
aangeboren afwijkingen veroorzaakt, dat longkanker een gevolg is van roken en dat lood
hersenbeschadigingen bij kinderen kan veroorzaken.

o

Autopsie onderzoek is verantwoordelijk voor veel van onze moderne medische kennis, waaronder
het herstel van aangeboren hartafwijkingen bij baby´s.

o

Genetisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt hoe sommige genen verantwoordelijk zijn voor
bepaalde ziekten. DNA-chips stellen doktoren in staat om de juiste medicijnen voor te schrijven
voor specifieke patiënten, waardoor bijvoorbeeld serieuze bijwerkingen bij chemotherapie beperkt
kunnen worden.

o

Klinische studies met patiënten hebben ons de meeste tegenwoordig gebruikelijke behandel- en
genezingswijzen gebracht, onder andere de behandeling van een lui oog en de kennis dat HIVoverdracht van moeder op kind voorkomen kan worden. Menselijk weefsel is essentieel voor de
studie naar menselijke ziekten en medicijngebruik, dierlijk weefsel verschilt op cruciale punten.

o

Computer modellen zijn tegenwoordig zeer geperfectioneerd, met virtuele menselijke organen en
virtuele stofwisselingsprogramma´s die de effecten van medicijnen op mensen veel preciezer
kunnen voorspellen dan dieren dat kunnen.

o

Technologische vooruitgang is grotendeels verantwoordelijk voor het hoge niveau van de
medische zorg die we vandaag de dag krijgen, waaronder MRI en PET-scans, ultrasone
behandelingen, laserbehandelingen, cochleare implantaten, laparascopische operaties, kunstmatige
organen, pacemakers and zelfs openrug-operaties.

o

Stamcelonderzoek heeft er al voor gezorgd dat kinderen met leukemie behandeld kunnen worden
en is op andere terreinen een grote belofte voor de toekomst.

> Dierproeven zijn onmisbaar als enig functionerend model voor metabolische systemen
Deze bewering suggereert dat ´in vitro´-onderzoeksmethoden, hoewel waardevol, niet kunnen voorspellen wat er
zal gebeuren in een compleet levend systeem, hetgeen klopt. Maar de geschiedenis leert ons dat de resultaten van
proefdieren zelfs nog minder toereikend zijn. Ze voorspellen slechts resultaten voor de geteste dieren, niet voor
mensen.

Aangenomen dat metabolische processen sterk verschillen tussen diersoorten, informatie voortgebracht door
dierproeven heeft geen voorspellende waarde en is daarmee volledig onwetenschappelijk toegepast op mensen.
Heel vaak zijn stoffen die effectief bleken te zijn bij dieren, die genezende werking niet voor mensen te hebben.
Veelal zijn ze zelfs schadelijk.
Door ´in vitro´-onderzoek en nieuwe technologie te gebruiken kunnen we een functionerend menselijk lichaam
veel beter simuleren dan een proefdier dat kan. De mens is uiteindelijk altijd het eerste feitelijke proefdier. Deze
¨klinische fase¨ van het medicijnonderzoek stelt menselijke vrijwilligers aanvankelijk bloot aan kleine doses,
bekijkt de reactie´s, en voert dan langzaam de dosis op. Klinische testen en vervolgens niet-dierlijke methoden,
zoals epidemiologie en controle van de medicijnen nadat ze op de markt zijn gebracht, geven wat proefdieren
nooit kunnen, 100% accurate gegevens over de menselijke metabolische processen.

> Het polio vaccin bestaat dankzij dierproeven
Dierproeven hebben eigenlijk de komst van dit broodnodige vaccin vertraagd gedurende de eerste helft van de 20e
eeuw. Toen polio voor het eerst voorkwam rond 1835, verlamde en doodde het razendsnel zijn slachtoffers. In
1908, vermoedde men een virus en wetenschappers begonnen aan een vaccin te werken. Nb: Bij het ontwikkelen
van vaccins is het cruciaal om vast te stellen hoe de infectie het lichaam binnenkomt. Gelukkig ontdekten
pathologen het poliovirus al in 1912 in menselijke ingewanden, wat suggereerde dat het binnenkwam via het
spijsverteringskanaal.
Ondertussen wisten
wetenschappers apen succesvol
met polio te besmetten. Maar
omdat apen polio eerder opnemen
via de neus dan via de mond
stelde deze ¨triomf¨ de
ontwikkeling van een effectief
vaccin alleen maar decennia uit.
Het is ongelofelijk dat de
wetenschappers die aan het vaccin
werkten de gegevens uit het
onderzoek met apen verkozen
boven de gegevens uit het
onderzoek bij de mens!

Experimenteren is slechts een klein deel
binnen de geneeskunde, maar dat kleine deel bevat

een heel grote fout - dat dieren worden
gebruikt als
'model' voor
de mens.

Het is waar dat het ´vaccin´ is
gebaseerd op dierproeven. Maar
geproduceerd met weefsel van
apen, resulteerde deze
´genezingswijze´ in zes
-- Prof. Pietro Croce, M.D.
ex-dierproefnemer
menselijke doden en 12 gevallen
medisch microbioloog
van verlamming. (Develop Biol
lid College of American Pathologists
Standard1980:45:163-173.) Dit
hoofd microbiologisch laboratorium L.Sacco Hospitaal te Milaan
hoofd research dept. NJH Colorado University te Denver
vaccin werd opgegeven. Verdere
dierproeven leidde tot de
ontwikkeling van een nasale behandeling die alleen maar permanente schade aan het reukorgaan veroorzaakte bij
de geteste kinderen. (Sabin, Albert, in JAMA1965;194(8):872-876, en Parish H.J., Victory with Vaccines, E.&.S
Livingston, LTD, 1968)
In 1941 bestudeerde Dr. Albert Sabin autopsies op mensen om eindelijk de nasale theorie te verwerpen. Hij
ontdekte dat het virus zich beperkte tot het maag- en darmstelsel, zoals bijna 30 jaar daarvoor al gedocumenteerd

was. Sabin veroordeelde later de blunder van het aap-model:
"... preventie werd lang opgehouden door de foutieve conceptie van het wezen van menselijke ziekte gebaseerd op
misleidende experimentele aap-modellen voor die ziekte." (Sabin, Albert, MD statement before the subcommittee
on Hospitals and Health Care, Committee on Veterans Affairs, House of Representatives, April 26, 1984 serial no.
98-48)
In 1949 bereidde Nobelprijswinnaar John Enders eindelijk de weg voor een vaccin door het virus in
weefselkweken te laten groeien. (Science 199, vol. 109: p85-87) Ook al kon het vaccin geproduceerd worden met
menselijk weefsel, conform de standaard procedure kozen producenten er toch voor weefsel van apen te
gebruiken. Het op dieren gebaseerde vaccin, dat het feitelijke virus bevatte, besmette 204 mensen met polio en het
resulteerde in 11 gedocumenteerde doden. Het resulteerde tevens in tenminste één virus (SV4O) dat de grens van
soorten oversprong en mensen besmette. Om deze reden laat men het poliovaccin nu liever groeien in een
menselijke celcultuur dan in dierlijk weefsel.

> We zouden geen penicilline hebben zonder dierproeven
In feite hebben dierproeven de ontwikkeling van dit belangrijke medicijn op een zijspoor gezet. In 1929
observeerde Alexander Fleming hoe penicilline in een petrischaal bacteriën doodde. Geïntrigeerd diende hij de
samenstelling toe aan konijnen die hij eerst geïnfecteerd had met bacteriën, in de hoop dat hetzelfde zou gebeuren.

Muizen zijn muizen,
en mensen zijn mensen.

Als we naar de muis kijken om als model
voor de mens te dienen, zijn we simpelweg

en alleen tijd aan het verspillen!
-- Dr. Cliff Barry,
hoofd Tuberculosis Research Institute
of Allergy and Infectious Disease

En bijna kwam het er helemaal niet. Helaas
was de penicilline niet effectief tegen de
infectie van het konijn. Teleurgesteld legde
Fleming het medicijn opzij voor een tiental
jaren, aangezien de konijnen bewezen hadden
dat het medicijn nutteloos was als
systematische medicatie. Jaren later, diende hij
het medicijn radeloos toe aan een stervende
patiënt, bij wie alle andere methoden gefaald
hadden. De penicilline veroorzaakte een
mirakel, de rest is geschiedenis.
Fleming zou de penicilline zelfs helemaal
hebben weggegooid als hij de oorspronkelijke
proeven had uitgevoerd op cavia´s of
hamsters, aangezien het voor deze diersoorten
dodelijk is. Fleming gaf later toe dat
misleidende resultaten van dierproeven bijna
de ontdekking van het complete veld van
antibiotica had voorkomen.

> Proefdieronderzoek was verantwoordelijk voor de ontdekking van diabetes en de ontwikkeling van
insuline
Voorstanders van dierproeven halen meestal de ontwikkeling van insuline aan om voortgang van dierproeven te
ondersteunen en beweren dat insuline verkregen via de slachthuizen het leven heeft gered van veel diabetici. Dat
deel klopt; maar het gebruik van dieren in de zoektocht naar de oorzaak van diabetes is behoorlijk contraproductief
geweest!
Diabetes beïnvloed meer dan 125 miljoen mensen wereldwijd en is de belangrijkste oorzaak voor blindheid,
amputatie, nierproblemen en vroegtijdige dood. Doktoren in de late 18e eeuw linkten de ziekte als eerste aan de

karakteristieke veranderingen in de alvleesklier die ze tijdens autopsies waarnamen. Omdat dit moeilijk te
reproduceren was bij dieren, verworpen veel wetenschappers de rol van de alvleesklier. Als ze de alvleesklier bij
honden, katten en varkens verwijderde, kregen deze dieren diabetes. Maar de symptomen deden onderzoekers
vermoeden dat diabetes een leveraandoening was, waarmee het diabetes onderzoek decennialang op een dood
spoor zat. In 1922 spraken boze wetenschappers zich uit tegen de dierproeven waarvan velen claimen dat ze het
bestaan van insuline hebben bewezen: "De productie van insuline is voortgekomen uit een verkeerd opgevatte,
verkeerd uitgevoerde en verkeerd geïnterpreteerde reeks [dier] experimenten." (Roberts, F., in British Medical
Journal 1922, p1194)
Ze wezen er op dat autopsie op mensen feitelijk had aangetoond dat de alvleesklier het vitale orgaan voor diabetes
bleek te zijn, en dat niet dierproeven maar ´in vitro´-onderzoek insuline had geïsoleerd.
Wetenschappers verbeterden later het ´in vitro´proces waarmee ze insuline geïsoleerd hadden, zodat ze op een
succesvolle manier op grote schaal insuline aan varkens en koeien konden onttrekken in slachthuizen. Deze diergebaseerde insuline heeft inderdaad levens gered, maar niet zonder complicaties. Het veroorzaakte tevens
allergische reacties en stelde patiënten bloot aan serieuze gezondheidsrisico´s. Als ze de gevaren hadden erkend,
dan hadden wetenschappers meer haast gemaakt met het ontwikkelen van menselijke insuline.
Insuline is slechts een behandeling voor diabetes, geen genezing. Het exacte biochemische proces waardoor
bloedsuiker door insuline wordt gereguleerd moet nog gevonden worden. Als de fondsen voor deze studies meteen
naar onderzoek bij mensen was gegaan, hadden we dan nog steeds deze explosieve groei van diabetes gekend?

> Zonder dierproeven kunnen we AIDS niet bestrijden
De afgelopen 20 jaar zijn er miljarden uitgegeven aan vruchteloze pogingen om dieren met AIDS te infecteren.
Aangezien het onmogelijk is om een adequaat dier-model te krijgen, is het dwaas om aan te nemen dat dierproeven
een genezing zullen opleveren. Velen in de AIDS-gemeenschap protesteren tegen dierproeven omdat het een
verspilling is van kostbare tijd en geld. (Brochure ACT UP San Francisco at Emory University)
Het bloed van HIV-geïnfecteerden blijft tot op de dag van vandaag ons meest waardevolle onderzoeksmateriaal.
Mensen die niet van HIV naar AIDS overgaan, kunnen een uitstekend inzicht bieden op de mogelijke manieren om
de ziekte tot stilstand te brengen. (NEJM 1994;332:259-260.)
Door middel van epidemiologie en ´in vitro´-onderzoek hebben wetenschappers al het menselijke gen geïsoleerd
dat verantwoordelijk wordt geacht voor de immuniteit. (Scientific American, Sep. 1997.) Ook al claimen
voorstanders van dierproeven dat AZT en andere preventieve medicatie voor AIDS ontwikkeld zijn door middel
van dierproeven, in feite zijn bestaande menselijke data en computers hiervoor verantwoordelijk. (Committee on
the Use of Animals in Research. Science, Medicine, and Animals. National Academy Press, Washington DC, 1991.)
”AIDS doodt mensen op niveau van de cellen, dus dat is het niveau waarop het bestudeerd moet worden. Zonder
nadenken waardevolle onderzoeksfondsen investeren in dierproeven houdt AIDS-patiënten alleen maar ziek.”
(Institute of Medicine. Mobilizing Against AIDS. Washington D.C., National Academy Press, 1986; AIDS Etiology,
Diagnosis, Treatment, and Prevention. 3rd edition. Philadelphia, J.B Lippincott, 1992; AIDS Research and Human
Retroviruses1992;8:349-356; Presidential Commission: Report of the Presidential Commission on the human
immunodeficiency virus epidemic. Washington D.C., Government Printing Office, 1988, p39-47.)
Het middel Aidsvax werd getest op 8000 vrijwilligers met een verhoogd risico, omdat het chimpansees
beschermde tegen een HIV-infectie. Helaas voor de vrijwilligers bood het niet de gewenste bescherming.

> Kunnen we zonder dieren ooit hopen op een genezing voor kanker?
Kanker is inmiddels hartziekte voorbijgestreefd als de voornaamste doodsoorzaak in Groot-Brittannië, maar ook
inmiddels in Nederland (http://www.blikopnieuws.nl/bericht/91373). De belangrijkste reden dat we kanker als

doodsoorzaak nog niet hebben weten te stoppen is dat kanker bij dieren niet hetzelfde is als kanker bij mensen.
Kanker is niet één ziekte. Het zijn er vele. Bij mensen bestaan meer dan 200 verschillende vormen van kanker die
diverse organen, weefsels en cellen aantasten. Alhoewel vergelijkbare dierlijke organen, weefsels en cellen kanker
kunnen krijgen, de kankers zijn nooit identiek aan de menselijke carcinoom.
Bepaalde substanties zijn niet noodzakelijkerwijs kankerverwekkend bij alle diersoorten. Studies tonen aan dat
46% van de stoffen die kankerverwekkend waren bij ratten, niet kankerverwekkend waren bij muizen. (DiCarlo
DrugMet Rev,15; p409-131984.) Als soorten die zo sterk verwant zijn als muizen en ratten al niet op dezelfde
manier kanker krijgen, dan is het niet verbazingwekkend dat 19 van de 20 samenstellingen die veilig zijn voor
mensen kanker veroorzaken bij andere dieren. (Mutagenesis1987;2:73-78.)
Het US National
Cancer Institute
behandelde muizen die
48 verschillende
¨menselijke¨ kankers
hadden, met een dozijn
verschillende
medicijnen die
succesvol waren bij
mensen en in 30
gevallen waren de
medicijnen waardeloos
voor muizen. Bijna
twee-derde van de
muizen-modellen
zaten er naast.
Dierproeven zijn
onwetenschappelijk
omdat ze geen
voorspellende waarde
bezitten.

De geschiedenis van onderzoek naar kanker
is er één waar we muizen van kanker hebben
kunnen genezen. We

genezen al
tientallen jaren muizen van
kanker, maar het werkt
simpelweg niet bij
mensen.

-- Dr. Richard Klausner,
oud-direkteur van het Amerikaanse
National Cancer Institute

Het US National Cancer Institute deed tevens een onderzoeksprogramma van 25 jaar, waarbij 40.000
plantensoorten op dieren werden getest op een antitumor effect. Uit dit belachelijk dure onderzoek kwamen veel
positieve resultaten voor dierlijke modellen, maar niet één gaf een positief effect op mensen. Het resultaat is dat de
NCI nu menselijke kankercellen gebruikt voor cytotoxisch onderzoek. (Handbook of Laboratory Animal Science,
Volume II Animal Models Svendensen and Hau (Eds.) CRC Press 1994)

3V's vs. 1A - Afschaffen!
De staatssecretaris lijkt haar voorgangers achterna te lopen die ook meldden 'tegen dierproeven te zijn, tenzij -' …
maar waar de 'Nee' af bleek te hangen van alternatieven die geen alternatief zijn. Bij EDEV trappen wij daar niet
meer in! Dit is het resultaat van het gegeven dat de politiek verantwoordelijken zich laten informeren, nee in het
ootje nemen, door 'de sector'. En daardoor daalt het aantal dierproeven de laatste jaren nauwelijks.
Er wordt door deze 'sector' (vivisectionisten, door eigen oud-collegae tegenwoordig ook wel vivisectie-activisten
genoemd) al jaren geroepen dat alternatieven gelijk zouden moeten zijn aan (de onwetenschappelijkheid van) de
dierproef die men zou moeten plegen te vervangen. Maar als 'methode 1' niet werkt, waarom zou het alternatief
voor methode 1 dan gelijk moeten zijn aan methode 1? Wanneer NASA een raket poogt te lanceren maar een
explosie plaats vindt door 'error 1', zorgt NASA dat bij de volgende raketlancering error 1 niet gaat worden
vervangen door iets dat dezelfde fout oplevert; anders hoeft ruimtestation ISS eigenlijk nooit meer te rekenen op
bevoorrading …
Binnen de wetenschappelijke en medische wereld probeert een steeds groter wordende groep artsen en
wetenschappers die is gestopt met het geloven in de resultaten van dierproeven, of beter, zelfs persoonlijk is
gestopt met het uitvoeren van proeven op dieren omdat deze geen predictieve waarde hebben voor (behandeling
van) de mens hun vakgenoten, alsook verantwoordelijke politici, te wijzen op de gevaren van het doen van
dierproeven.
“Proeven op dieren zeggen niets over mensen”, aldus echte wetenschappers die ertoe pleiten dat zo spoedig
mogelijk gaat worden gestopt met deze onwetenschappelijke vorm van onderzoek, om zodoende te kunnen komen
tot werkelijk wetenschappelijke resultaten, en waar onze volksgezondheid echt baat bij heeft. Vivisectionisten
spreken zelf reeds jaren over 'het extrapolatieprobleem', maar feitelijk zijn zij zelf het probleem zolang zij (mogen)
blijven doorgaan met het doen van dierproeven.
Iets dat wetenschappelijk incorrect is valt niet te verfijnen. Iets dat wetenschappelijk incorrect is valt niet te
vervangen door iets met hetzelfde resultaat. En al helemaal niet door een andere diersoort te nemen in plaats van
het eerdere, tevens andere organisme dan de mens. Er is geen (andere) tak van wetenschap waar dit gehanteerd
wordt. Iets dat wetenschappelijk incorrect is zou niet eens verminderd moeten worden; maar zo spoedig mogelijk
afgeschaft! Iets dat wetenschappelijk correct is, is reproduceerbaar; en dat zijn dierproeven niet(! blijkt nota bene
mede uit een promovendus onderzoek van P.van Meer van het vorige jaar:
https://www.tipharma.com/fileadmin/user_upload/Theses/PDF/Peter_van_Meer_T6-301.pdf waar een rot ei als
wel zeer passende afbeelding voor de voorzijde gekozen is hetzelfde resultaat als de dierproef in zichzelf betekent
voor onze volksgezondheid). Neem eenzelfde onderzoeksvraag, dezelfde soort dieren, zelfde onderzoeker en het
zelfde laboratorium en het resultaat is de volgende keer volledig anders. De ene onderzoeker toont met
wetenschappelijk bewijs aan dat dierproeven niet werken voor de bestemming 'mens' … dierproeven doen is
onwetenschappelijk, en vivisectionisten zijn geen wetenschappers!

Dierproeven geven geen garantie
De grote vooruitgang in de wetenschap die ons een hoge standaard van medische verzorging van mensen en dieren
hebben gebracht, zijn voortgekomen uit klinische onderzoeken zoals in vitro onderzoek, epidemiologie, autopsies,
serendipiteit, computer en wiskundige modellen, technologie, weefselonderzoek waarbij gebruik gemaakt waarbij
weefsels van alle soorten worden onderzocht, moleculaire biologie en genetisch onderzoek, postmarketing
medicijncontrole, de basiswetenschappen van wiskunde en chemie en fysica.De dierenproeven lobby spendeert
echter miljoenen alleen maar om het publiek te overtuigen dat de medische vooruitgang direct zijn toe te schrijven
aan dierenproeven.Voorbeelden van dit bedrog zijn:
Acetaminophen (Tylenonl) is dodelijk voor katten.
Aspirine veroorzaakt geboortegebreken bij sommige dieren en abnormale bloedwaarden bij katten. Aspirine
faalde in dierproeven, net als digitalis (hartmedicatie), kankerbehandelingen, insuline (veroorzaakt bij dieren
geboortedefecten), penicilline en andere veilige medicatie. Ze zouden zijn verbannen als de resultaten van
dierexperimenten accuraat zouden zijn. Aspirine werd al lang en veilig door mensen gebruikt voordat de eerste
dierproeven hiervoor werden gedaan. Wij gebruiken aspirine voor pijnbestrijding. Het veroorzaakt
geboortedefecten bij muizen, konijnen, ratten, honden, katten en apen. Het werd desalniettemin veilig bevonden
voor gebruik door zwangere vrouwen. Dezelfde dosis aspirine die therapeutisch toegepast wordt bij menselijk
gebruik, kan giftig zijn bij katten.
Ibuprofen (Motrin) veroorzaakt al nierproblemen bij honden in kleine hoeveelheden
Asbest, arsenicum en benzeen zijn enkele producten die te lang op de markt bleven omdat ze niet gevaarlijk
bleken bij dieren, maar ze bleken achteraf dodelijk te zijn voor mensen.
Tabak werd gepromoot door dokters en vele anderen omdat het geen gezondheidsnadelen veroorzaakten bij
honden die gedwongen werden om vele duizenden sigaretten te roken.
Penicilline en cyclosporine, een medicijn wat gebruikt werd bij transplantaties zijn decennia lang tegengehouden
omdat het niet werkte bij dieren. Penicilline en streptomycine zijn historische voorbeelden van in vitro onderzoek
die slaagden waar dierproeven faalden, en er zijn er duizenden sinds die tijd gedaan. Penicilline is erg giftig voor
cavia's, hamsters en katten, terwijl helend voor mensen. Niet alleen zijn in vitro testen (reageerbuistesten) humaner
dan het doden van dieren met het toedienen van toxische stoffen, maar ze hebben ook bewezen nauwkeuriger
resultaten te geven die meer in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Toxische testen met menselijke
celculturen zijn meer dan 2 tot 3 x nauwkeuriger dan testen op ratten en muizen.
Cholera: Onderzoeker Koch faalde herhaaldelijk bij het introduceren van cholera in proefdieren. Zijn klinisch
onderzoek echter bij mensen met menselijke cholera had als resultaat het isoleren van de verantwoordelijke
menselijke kiem en de ontdekking hoe cholera werd overgebracht
Gele Koorts: onderzoekers experimenteerden op zichzelf omdat er geen diersoort vatbaar bleek voor gele koorts.
Ze konden hierdoor bewijzen dat gele koorts wordt overgebracht door muskieten en konden daardoor preventieve
maatregelen adviseren.
Softenon (slaapmiddel) of Thalidomide: uitgebreid getest op dieren. Resultaat bij mensen: de geboorte van
duizenden misvormde kinderen met o.a. 'korte armpjes', slachtoffers van een, naar men beweerde, onschadelijk
slaapmiddel, het 'Softenon' (thalidomide).

DES (Diethylstilbestrol), kortweg DES-hormoon. Uitgebreid getest op proefdieren. Werd in de jaren '50
gebruikt om miskramen bij mensen tegen te gaan. De zogenaamde DES-dochters die toen geboren zijn,
ontwikkelden op latere leeftijd kanker. Ook nefaste waarnemingen bij DES-zonen (o.a. zaadcelproductie
verstoord, teelballen die niet indaalden enz.)
Morfine werkt kalmerend bij mensen maar maakt katten, paarden en geiten onrustig.
De anticonceptiepil veroorzaakt bloedstolsels bij mensen maar had het tegenovergestelde effect bij honden.
Onderzoekers weigerden te geloven dat benzeen kanker zou veroorzaken bij mensen omdat dit niet gebeurde bij
dierexperimenten.
Honden faalden in het voorspellen van hartproblemen veroorzaakt door de cardiovasculaire medicijnen encainide
en flecainide: aangenomen wordt dat 3000 mensen de dood vonden n.a.v. deze medicatie.
Hart-bypasschirurgie werd jaren opgehouden omdat het niet werkte bij honden, bij de eerste operaties op mensen
traden ernstige complicaties op omdat jaren alleen geoefend was op honden, de eerste menselijke patiënten waren
dus de echte 'proefkonijnen'.
Als we op dierproeven zouden hebben vertrouwd, dan zouden mensen geen vitamine C nodig hebben, dan zou
roken geen kanker veroorzaken en alcohol zou geen leverbeschadigingen veroorzaken.
Het is tientallen jaren ontkend dat asbest kanker veroorzaakt bij mensen omdat dat niet het geval bleek bij
dierexperimenten. Ook hiervan weten we inmiddels anders!
Polio-onderzoek werd tientallen jaren vertraagd omdat de onderzoekers werden misleid omdat ze zich alleen
focusten op experimenten op apen (misverstanden over de werking van het polio-vaccin bij apen). Polio kwam in
Brazilië niet voor voordat er een vaccin tegen werd geïntroduceerd.
Cortison veroorzaakt geboortedefecten bij muizen maar niet bij mensen; bij Thalidomide werkt het weer net
andersom.
Bij honden veroorzaakt het spierontspannende middel tubocurarine een beduidende daling in de bloeddruk maar
is veilig bij menselijk gebruik.
Een aantal dieren zoals muizen, ratten en konijnen, kunnen in tegenstelling tot mensen, niet braken.
Er zijn talloze voorbeelden te noemen, maar we zullen het vooralsnog hierbij laten. Duizenden medicijnen
passeerden veilig de dierexperimenten, maar werden van de markt genomen of verbannen wegens hun negatieve of
dodelijke effect bij menselijk gebruik (o.a. Practocol, Eferol, Oraflex, Suprol, Selacryn en vele andere medicatie).
Onderzoek kan gedaan worden in de literatuur uit de bijgesloten literatuurlijst.

Dierproeven vormen een gevaar!
Een casus om de
onveiligheid van
dierproeven voor de
samenleving te
onderzoeken is die
van het DEShormoon (of
wellicht die van het
Mexicaanse griep
vaccin, waar
momenteel de eerste
slachtoffers van
bekend raken in de
media):

Tientallen Nederlandse kinderen hebben
de ernstige slaapziekte narcolepsie gekregen
na te zijn ingeënt tegen de Mexicaanse griep.
-- Agnes Kant,
directeur Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb
'Terwijl de WHO en RIVM al in 1928 wisten dat vaccins narcolepsie
konden veroorzaken, waarop Nederland vaccineren niet meer verplicht stelde

Casus: Van wondermiddel tot DES-illusie
31 december 1992 was de laatste kans voor vrouwen om zich te laten registreren als DES-slachtoffer. DES
was een middel dat artsen in de jaren na de Tweede Wereldoorlog aan vrijwel alle zwangere vrouwen
aanbevolen (ook de prima gezonde), opdat ze sterkere baby's zouden krijgen. DES is een kunstmatig
vrouwelijk hormoon. Veel van de dochters van die vrouwen bleken onder andere een nieuwe vorm van
kanker te ontwikkelen. Een kanker die aan de volgende generatie wordt doorgegeven. Hoe komt het dat de
artsen deze vrouwen willens en wetens ziek hebben gemaakt? Hoe verzetten vrouwen zich hiertegen? De
DES-dochters kwamen actief voor hun rechten op.
"Voor grotere en sterkere baby's" -dat was de slogan waarmee de farmaceutische industrie na de oorlog inspeelde
op het sentiment van het gelukkige gezinnetje. DES werd gepresenteerd als wondermiddel. DES staat voor
DiEthylStilbesterol. Het was het eerste kunstmatig gemaakte hormoon. Het zou er voor zorgen dat
zwangerschappen beter verlopen en minder miskramen zouden worden voorkomen.
"Baat het niet, dan schaadt het niet", werd zelfs in reclames gezegd, en "men kan te weinig geven, nooit teveel."
Wereldwijd kregen tot begin jaren negentig naar schatting 6 miljoen vrouwen DES voorgeschreven. En nog steeds

groeit dat cijfer, met name in de Derde wereld. In Nederland zijn tussen de 400 en 800 duizend moeders, dochters
en zonen in aanraking geweest met DES. In 1971 lagen in Boston in de VS 7 jonge vrouwen in het ziekenhuis met
een zeer zeldzame vorm van vaginale kanker. Hun moeders bleken DES gebruikt te hebben. En in de loop der
jaren bleken enorm veel van die DES-dochters kanker te ontwikkelen. Het was de eerste soort kanker die
veroorzaakt wordt door gif ingenomen door de vorige generatie. Later kwam aan het licht dat 70 tot 90 procent
van alle DES-dochters slijmvormende cellen in de vagina hebben. Veel van hen verdwenen direct onder het
chirurgisch mes. Verder hebben DES-dochters 50 procent meer kans op borstkanker, hebben ze vaker miskramen,
vroeggeboorten en buitenbaarmoederlijke zwangerschappen. Ook zonen blijken later regelmatig misvormd aan de
geslachtsdelen. Nog steeds worden nieuwe problemen bekend in de DES-affaire, nu bij de DES-kleinkinderen.
Al in 1953 bleek uit onderzoek dat DES een negatief effect op zwangerschap heeft en juist meer miskramen
veroorzaakt. (De reden waarom DES nu op de markt is als morning-afterpil!) Pas in 1976 werd het in Nederland
verboden DES voor te schrijven bij zwangerschappen. Een paar soortgelijke voorbeeldjes uit een lange rij:
Thalidomide verminkte in Duitsland 10.000 kinderen, Isoproterenol doodde 3500 mensen, Phenformix doodde
18.000 suikerpatienten, Oxychinol maakte duizenden Japanners blind. En wie herinnert zich niet het dalkonschildje en Softenon? Jaarlijks komen er 15.000 nieuwe 'medicijnen' op de markt, waarvan er na verloop van tijd
12.000 weer verdwijnen. Een VN-onderzoek wees echter halverwege de jaren “90 uit dat we er maar 26 nodig
hebben, waarvan 9 echt. Dat zijn eenvoudige en goedkope middelen. De rest is ontwikkeld vanwege de winst.
Vrijwel alle producten van de chemische industrie, en dus ook de 'medicijnen', worden door 'wetenschappers' op
dieren getest. Als die er niet ziek van worden of er dood aan gaan wordt het middel goedgekeurd, en is de
producent wettelijk verzekerd tegen schadeclaims van de gebruikers ervan. De wet zegt dat dierproeven voldoende
zijn om de veiligheid te garanderen. In werkelijkheid zegt 'n dierproef niets. Elke diersoort, inclusief de mens,
reageert weer anders op elk middel. Zo zijn diverse soorten paddestoelen bijzonder gezond voor konijnen en doet
arsenicum schapen niets, maar zijn beide extreem dodelijk voor de mens. Morfine kalmeert de mens maar windt
katten en muizen op. DES werd getest op dieren en veilig verklaard. Toen na hertesting in 1973 de Wereld
Gezondheidsorganisatie meldde dat DES bij dieren geen slechte gevolgen had, terwijl vrouwen kanker
ontwikkelen door DES, besloot men de testen te intensiveren. Het kan eenvoudigweg niet gezegd worden dat
dierproeven niet deugen, en niet wetenschappelijk zijn, maar slechts voor de wet gedaan worden, als argument
achteraf dienen om schadevergoedingen te ontlopen.
Er staan voor de vivisectie-business enorme financiële belangen op het spel. Heel wat gerenommeerde en
gesettelde 'wetenschappers' hebben er een goede baan aan. Een gevolg hiervan is dat goedgekeurde 'medicijnen'
zoals DES als het ware jarenlang letterlijk getest worden op mensen. Dat een middel schadelijk is blijkt meestal
pas als de gebruikers ervan in opstand komen (of als het 'medicijn' vervangen wordt door een 'verbeterde' versie,
waarbij het de industrie loont om sommige nadelen van de vorige versie te openbaren.) Dit wil natuurlijk niet
zeggen dat er niet ook openlijk op mensen getest wordt. Het AMA pleitte in het verleden met veel succes voor de
verplichte inenting tegen polio in de VS. Daarvan was in andere landen al bekend dat het schadelijk was. Al snel
bleek die inenting zelf de grootste bron van polio te zijn, zoals bij inentingen vaak het geval is. Bovendien bleek in
1985 dat alle 98 miljoen verplicht ingeënte Amerikanen een flink verhoogde kans hebben op hersenkanker.
Zoals hierboven al beschreven is bestaat er in Nederland sinds 1976 een v erbod op het voorschrijven van DES aan
zwangere vrouwen. Pas na herhaald aandringen van het ministerie van Volksgezondheid vermeldde de
farmaceutische bedrijven op hun bijsluiters dat DES niet langer voorgeschreven mocht worden aan dergelijke
vrouwen. In 1981 stonden de kranten bol van de berichten over het gebruik van DES in de veeindustrie. Het
middel werd gebruikt om vee sneller geslachtsrijp te maken. Wat de gevolgen van DES waren voor mensen kreeg
niet of nauwelijks aandacht. Een DES-dochter die verontwaardigd was wegens gebrek aan aandacht, voorlichting
en zorg aan DES-dochters schreef een artikel voor de Volkskrant. Ook de Libelle schonk hieraan aandacht. Dit
leverde vele reacties op waardoor DES-moeders en DES-dochters met elkaar in contact kwamen. Besloten werd
grootscheeps de publiciteit te zoeken. Vanaf augustus 1981 verschenen er uitgebreide achtergronden in de meeste
dagbladen en opinie-bladen. Duidelijk werd dat een gigantisch probleem was aangesneden gezien de honderden
reacties. Veel vrouwen wisten al jarenlang dat er iets mis was met DES maar kregen geen gehoor bij hun huisarts.
De DES-actiegroep werd op 29 augustus 1981 opgericht en stelde zich ten doel om alle DES-betrokkenen op te
sporen en te voorzien van goede informatie, voorlichting te geven aan het publiek en artsen, en steun te geven
waar dat nodig is. De DES-actiegroep wilde een kritische houding tegenover medicijngebruik tijdens de
zwangerschap bevorderen en de DES-zaak een waarschuwing laten zijn voor de toekomst. Ze wees op de

verantwoordelijkheid van de medische professie en het ministerie van Volksgezondheid ten aanzien van het DESprobleem. Wat is hier nu nog van over?
In 1986 hadden zes DES-dochters die behandeld waren voor vaginale kanker een eis tot schadevergoeding
ingediend bij de Amsterdamse rechtbank. Na twee jaar werd de eis afgewezen. De reden daarvoor was dat als je de
fabrikant van een product aansprakelijk wilt stellen, je wel moet weten wie die fabrikant is. Dat is een normale
regel. Echter in het geval van DES kunnen de meeste dochters niet achterhalen wie de fabrikant was van het DESpreparaat dat hun moeder slikte. Op DES zat namelijk geen patent en het is dan ook door vele bedrijven op de
markt gebracht. Aangezien de schade pas na jaren aan het licht trad (met name bij dochters tussen de 14 en 21 jaar)
en bovendien medische dossiers bij de huisarts na tien jaar vernietigd worden, was het vrijwel onmogelijk om 1
fabrikant aan te wijzen.
In 1988 waren de dochters in hoger beroep gegaan en hebben de rechter gevraagd de producenten als groep
aansprakelijk te stellen. In 1990 was de uitspraak opnieuw negatief. Niet aangetoond kon worden dat buiten de
gedagvaarde bedrijven niemand anders ook DES gemaakt had. De laatste mogelijkheid was cassatie aan te tekenen
bij de Hoge Raad. Op 9 oktober 1992 oordeelde de Hoge Raad dat de interpretatie van de wet die het gerechtshof
in 1990 gaf niet klopte! Daarmee werd een van de belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van de DES-groep
behaald. De eiseressen mochten de DES-producenten aansprakelijk stellen voor de schade die DES bij hen teweeg
had gebracht.
Het DES-centrum kreeg een lawine van duizenden telefoontjes en brieven over zich heen. Uiteindelijk zijn er
18.000 (!) personen die zich beroepten op een eventuele claim in de toekomst. Opvallend is overigens dat de DESzaak zich binnen het burgerlijk recht afspeelde en niet binnen het strafrecht. De verantwoordelijkheid voor het
aansprakelijk stellen wordt daarmee bij de vrouwen zelf gelegd en niet zoals bij strafzaken bij het Openbaar
Ministerie. De Staat beschermt hiermee de belangen van de farmaceutische industrie en niet die van haar burgers.
Dit terwijl de fabrikanten een levensbedreigend 'medicijn' op de markt hebben gebracht. In de hele slepende affaire
rond DES heeft de overheid zich bepaald niet als een beschermer van de vrouwen opgesteld. Met geld kwam men
maar mondjesmaat over de brug. Ook aan voorlichting heeft het sterk ontbroken!
De DES-groep heeft met haar acties, lobby en publicaties een kritische houding ten opzichte van de medische
wetenschap aangenomen. De DES-groep ging ervan uit dat ook artsen slecht geïnformeerd zijn over medicijnen.
Ze staan daarnaast onder een enorme druk en verleiding van de farmaceutische industrie om bepaalde
geneesmiddelen voor te schrijven. Het grootschalige gebruik van di-ethylstilbestrol in de veehouderij heeft ervoor
gezorgd dat grote hoeveelheden di-ethylstilbestrol in het milieu terecht kwamen. De behandelde dieren scheidden
het via de uitwerpselen uit.
In 1992 bepaalde de Hoge Raad dat de tien fabrikanten, die di-ethylbestrol in de handel hadden gebracht, collectief
aansprakelijk waren. Slachtoffers stonden zo niet voor de bijna onmogelijke verplichting om decennia later te
bewijzen van welke fabrikant ze het middel hadden geslikt. De schadevergoeding liepen uiteen van 500 euro
(vormafwijkingen aan vagina of baarmoeder ) tot 125.000 euro (vaginakanker met uitzaaiingen).

De A van Afschaffing - stappen vooruit
EDEV wil net als die wetenschappers die tegen dierproeven zijn om die methodische redenen dat wordt gewerkt
volgens de 1A, de A van afschaffing, en wel direct. Uiteraard vinden dierenvrienden, mensen met een empathisch
vermogen, dat je dit al simpelweg niet met dieren mag doen. Maar wanneer nu ook weer uit, ditmaal Nederlands
promovendusonderzoek blijkt dat dierproeven zeer weinig tot geen voorspellende waarde hebben over de
veiligheid van medicijnen voor mensen, en zeker wanneer die een gevaar kan vormen dan moet er direct gestopt
worden met alle dierproeven die hierover een oordeel zouden moeten geven. Onderzoek doen naar de
mogelijkheid om proeven op apen uit te faseren is geen optie aangezien degene die betaald krijgen voor
primatenonderzoek niet snel zullen concluderen dat hun baan overbodig is!
Als dierproeven geen
voorspellende waarde hebben is
een aan dierproeven 'gevalideerd'
alternatief net zo zinloos en
mogelijk gevaarlijk als de
resultaten van een dierproef. Het
onderzoek van de promovendus
moet worden voortgezet en
geïntensiveerd. Onderzoekers
moeten afzien van proefdieren en
de literatuur tot zich nemen die
we in de lijst hebben bijgesloten:
publicaties van onder meer
vooraanstaande exdierproefnemers die om
wetenschappelijke redenen
stopten.

Proefdierresultaten zijn niet
betrouwbaar te extrapoleren
naar de effecten op de menselijke huid.

-- Abdoelwaheb El Ghalbzouri,
celbioloog
assistent professor
Leids Universitair Medisch Centrum

EDEV adviseert nu alle dierproeven in de geneesmiddelenontwikkeling stoppen, nu blijkt dat deze zeer weinig tot
geen voorspellende waarde hebben en ook gevaarlijk kunnen zijn. Waarom zouden we doorgaan met iets waarvan
we weten dat het niet werkt?
EDEV adviseert een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de gevaren van dierproeven voor de
volksgezondheid onafhankelijk onderzoek waar geen pro-vivisectionisten bij betrokken worden en
wetenschappers die niet met dierproeven van doen hebben de waarde en gevaren van dierproeven laten evalueren;
de vivisectie-industrie gaan evalueren met om te beginnen bestudering van de werken van medisch-histroricus
Hans Ruesch, die na zijn ontdekkingen tot zijn dood streed tegen dierproeven met wetenschappelijke
argumentatie.

Eisen en adviezen van EDEV:
1. Het aantal 'dieren in voorraad gedood' (dieren die wel worden gefokt als proefdier, maar die niet in
experimenten worden gebruikt) betrof in 2012 circa 524.735 dieren, bijna evenveel als het aantal proefdieren. Dit
zijn ook proefdieren gebruikt of niet en zijn evengoed slachtoffer van dierproefnemers: zij dienen te worden te
worden meegeteld! Zo wordt duidelijk dat Nederland nog immer ruim een miljoen proefdieren heeft per jaar! Bij
deze telling dienen ook ongespeende dieren meegeteld te worden. Het is niet kies om te stellen dat men nu zoveel
minder proefdieren verbruikt, terwijl men simpelweg ertoe kiest hele groepen dieren maar niet mee te tellen!

2. Een reden van de stijging is door de toename van het gebruik van genetisch gemodificeerde dieren. De gevaren
van genetisch manipuleren van het leven is nog steeds niet duidelijk, en het gebruik van genetisch gemodificeerde
dieren moet alleen al daarom volgens EDEV aan banden gelegd worden. Hierdoor zal het aantal proefdieren
(gedood in voorraad) met een grote sprong kunnen dalen.

3. In het 'actieplan' staat dat “het doorvoeren van verbeteringen op het gebied van de registratie van deze dieren en
de aantallen “dood in voorraad” zoals gepubliceerd door de NVWA te voorzien van een uitgebreide toelichting c.q.
verklaring. Hierdoor geschiedt de registratie door iedere vergunninghouder op gelijke wijze en kunnen de
gegevens goed geduid worden.”
Men houdt zich blijkbaar niet aan de regels die er zijn ter registratie, en dat is onwil. Onwil dient te worden
'bestraft' door intrekken van de vergunning die men heeft. Ook dode dieren 'in voorraad' zijn proefdieren, en ook
ongespeende (proef)dieren zijn dieren! Simpelweg niet mee (willen) tellen dient verboden te zijn dan wel te
worden, en met consequenties voor hen die 'anders' registreren. Geldboetes en celstraffen behoren bij het
overtreden van de wet voor ieder ander en dus ook voor dierproefnemers!

4. Staatssecretaris Dijksma wil 'overige aanbevelingen' samen met het Regulier Overleg Dierproeven en
Alternatieven (RODA) uitwerken en met de daarin deelnemende partijen komen tot een convenant waarin wordt
vastgelegd hoe aanbevelingen in de praktijk gebracht kunnen worden … maar reeds direct bij de eerste
vergadering concludeert men dat zij de “ambities en percentages om alternatieven te implementeren (in het
'actieplan) veel te hoog gegrepen vindt” (zo schrijft mevr. Drs. Mulock Houwer, voorzitster van het Roda en
Directeur-Generaal van het bij dierproeven belangen hebbende RIVM in 2011 aan minister Schippers) terwijl we
toch al enkele decennia nu bezig zijn met het door de dierproefnemers aangevoerde 3V-gebabbel. En waarom?
Wel, “deskundigen en belanghebbenden zullen namelijk eendrachtig moeten samenwerken om reductie te
behalen” … edoch, toch wordt er vanaf 2014 structureel een extra miljoen euro beschikbaar gemaakt voor iets
waarin men terughoudender wil zijn dan hun eigen actieplan hen voor zou schrijven.
EDEV snapt het probleem wel: men WIL niet samenwerken, en men wil al helemaal geen reductie; laat staan
stoppen met hun onwetenschappelijke methodiek; maar wel extra geld! Minister Schippers schrijft zelf in een brief
aan de Kamer “Het bestaande diermodel blijft nog steeds dominant, hoewel er vraagtekens worden gezet bij de
waarde van dit model”, en stelt dat er “noodzaak is voor een paradigmashift” maar als er vraagtekens zijn rondom
de waarde van dierproeven, en er een noodzaak is voor wijziging, waarom wordt hier dan niet op in gezet!?
Waarom is de dierproef dan nog een ogenschijnlijk onaantastbare standaard?
EDEV adviseert daarom het RODA te ontbinden en een commissie of overleg in te richten die zich zuiver richt op
de 1A om te komen tot de afschaffing van dierproeven. Daar kunnen ook alle eerder toegezegde gelden naar toe,

om te komen tot een zo spoedig mogelijke afschaffing!

5. In het 'Actieplan' wordt gesteld dat bij dierproefnemers “de bewustwording moet worden gestimuleerd dat invitro methoden ook als vermindering- en verfijningalternatieven hun waarde hebben” [omdat] “het vervangen van
een dierproef door een proefdiervrije in-vitro methode zonder meer zal leiden tot minder fok en derhalve ook tot
minder surplus” …
Waarom al die vrijblijvendheden? Als niet alleen tegenstanders van dierproeven maar zelfs dierproefnemers
tegenwoordig ZELF zeggen dat een dierproef geen predictieve waarde heeft, moeten in-vitro methoden moeten als
eerste ingezet worden. PUNT. Stimuleren van de bewustwording is veel te vrijblijvend, en dierproefnemers hebben
reeds laten zien niet met zulke vrijblijvendheden om te kunnen gaan. Er moet een verplichting gesteld worden om
in-vitro te gebruiken.

6. In het aangeboden rapport 'Onderzoek inzake pijnbestrijding bij proefdieren. Stand van zaken in Nederland
anno 2013', als inventarisatie uitgevoerd bij verschillende instituten die gebruik maken van proefdieren, zou
blijken dat “de pijnbestrijding in Nederland in de basis goed geregeld en verzorgd is”.
EDEV bestrijdt dit met klem! Pijnbestrijding in Nederland bij proefdieren is niet alleen in de basis NIET goed
geregeld; bij 90% van de dierproeven wordt zelfs niet eens pijnbestrijding gegeven!! En waar gezegd is dat het
gegeven werd, wordt het (volgens de onderzoekers zelf) ook vaak niet gegeven daar er verbeteringen behaald
kunnen worden op de controle op het geven van pijnstilling tijdens de proef (bijlage pijnbestrijding bij proefdieren
p 10/11). Er wordt dus gewoon gelogen! Daarbij is het zonder meer een schande dat pijn bij dieren wordt
omschreven als 'ongerief' ongerief!? Ongerief dat moet worden omschreven door degene die de dieren de pijn
veroorzaken, nota bene. En dan wil de staatssecretaris 'wetenschappelijk onderzoek' laten doen naar pijnbestrijding
bij proefdieren? (bijlage p. 11) Betekent dit onder het mom van verbetering in pijnbestrijding voor proefdieren nog
weer nieuwe dierproeven doen? Door dezelfden weer die het veroorzaken?
De staatssecretaris schrijft dat zij voornemens is de ingreep van de teenknip te gaan verbieden. Wel is er een aantal
voorwaarden die vervuld moeten worden, zoals het hebben van goede alternatieve identificatiemethoden. Zij wil in
2014 samen met het RODA bekijken welke mogelijkheden er zijn en binnen welke termijn om het verbod te
realiseren.
Ridiculeus dat dit nog niet verboden is! Reeds in 2005 was al een goed alternatief voor handen. De Amerikaanse
FDA raadde toen al de teenknip ter identificatie af. Tatoeëren is een goed alternatief. Het afknippen van tenen kan
direct verboden worden. Het is daarenboven onzinnig dat de directrice van het Erasmus Dierexperimenteel
Centrum een groot verbruiker van proefdieren - zelf een dierenarts durft te stellen dat dieren dit niet voelen
(makkelijk, want dan hoef je ook geen 'ongerief' in te vullen).

7. De staatssecretaris is duidelijk bekend met het onderzoek uit Nederland dat dierproeven geen voorspellende
waarde hebben. Dit is naar ons weten het eerste Nederlandse onderzoek dat dit bevestigt, maar deze informatie
wordt al sinds de jaren eind“70-begin“90 verspreid, ook binnen het wetenschappelijke veld.
“Een recent promotieonderzoek over de voorspellende waarde van dierproeven bij de markttoelating van
geneesmiddelen stelt dat dierproeven ten behoeve van de veiligheid van geneesmiddelen zeer weinig tot geen
voorspellende waarde hebben voor de mens. Ik vind de resultaten van dit onderzoek van groot belang voor de
discussie over stimulering van alternatieven. Het ministerie van Economische Zaken is, samen met het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in
gesprek met de promovendus en andere betrokkenen over de aanbevelingen in het proefschrift en
vervolgonderzoek.”
De promotor van deze onderzoeker is juist recentelijk uit het CBG gestapt met openbaar geuite kritiek over het

CBG. De artikelen over de onwetenschappelijkheid van dierproeven, zowel in kranten en andere publieke media
als in wetenschappelijke publicaties, vliegen ons tegenwoordig om de oren. Dit onderzoek toont nu juist met
dierproeven aan dat dierproeven niet werken!

Onze grootste eis: onderzoek naar veiligheid voor de samenleving
8. Er dient een onderzoek te worden ingesteld naar onnut alsook de gevaren voor de samenleving van het 'geloven
in dierproeven', en dat onderzoek dient uitgevoerd en geleid te worden door anderen dan dierproefnemers!
EDEV eist een onafhankelijk onderzoek door de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid, waarbij disciplines
die wèl voldoen aan de criteria voor wat wetenschap inhoudt het doen van dierproeven gaat beoordelen.
Indien staatssecretaris Dijksma dit onderzoek niet aanvraagt, zal EDEV de leden van de Tweede Kamer vragen dit
samen met EDEV te doen. De gezondheid van zowel mens als (proef)dier is een te groot goed om niet met de
hoogste versnelling en met de grootst mogelijk onafhankelijkheid t e laten onderzoeken zodat er begonnen kan
worden met een echte wetenschap die werkt voor mens en dier.

Bijlagen

- Tabel 8 uit ZoDoende 2013
- Wat indien de stijgende trend niet gestopt zou worden?
- Trendbreuk scenario met verplichte reducties
- Man & muis: zoek de verschillen
- Literatuur

1. Plaque (vetafzetting) worden afgezet in de lever.
2. De ongeveer 3-jarige levensduur vereist hoge doses om stoffen/producten te
testen; meer dan de mens ooit zal gebruiken.
3. Het immunosuppressieve middel Imuran (onderdrukt de afweer) veroorzaakt
geboorteafwijkingen bij muizen.
4. Maken zelf vitamine C aan in hun lichaam.
5. Lysodren (chemotherapie) veroorzaakt
geen nierschade bij knaagdieren.
6. Doorlopende zwangerschap gezonder
voor knaagdieren.
7. Overgevoelig voor chloor bij slechts kleine
doses.
8. Maken vitamine B aan in de appendix (het wormvormig
aanhangsel van de blindedarm).
9. Myambutol (tuberculose-antibioticum) veroorzaakt geboorteafwijkingen bij
muizen.
10. Stoten geneesmiddelen af uit het lichaam in zo'n 3 uur (de snellere
eliminatie vermindert medicijngevaren).
11. Thymidine (BioReagent) doet tumoren bij muizen krimpen.
12. Catapress (tegen hypertensie) veroorzaakt retinale degeneratie bij ratten.
13. Kunnen niet meer dan 15 minuten direct zonlicht verdragen.
14. Chloroform is giftig voor muizen in kleine hoeveelheden.
15. Verkrijgen vitamine D door het likken van hun eigen vacht.
16. Moban (kalmeringsmiddel) veroorzaakt borsttumoren bij muizen.
17. Speciaal gefokt voor laboratoriumonderzoek. Leven in een gecontroleerde,
steriele omgeving. Meerderheid van ziekten veroorzaakt door genetische
veredeling (tumoren en genetische afwijkingen), of door parasitaire infecties.
18. Ratten hebben geen galblaas - verteren vetten anders dan mensen.
19. Hebben 3,5 maal meer eiwiten nodig dan mensen.
20. Thalidomide (Softenon, kalmeringsmiddel) veroorzaakt geen
geboorteafwijkingen bij ratten.
21. Meclazine (tegen reisziekte) veroorzaakt geboorteafwijkingen bij ratten.
22. Coumarine (bloedverdunner) veroorzaakt leverschade en kanker aan de
lever bij knaagdieren.

(Bron: dr. Roy Kupsinel, 'Vivisection: Science or Sham'.)

mens.
10. Stoot geneesmiddelen af uit het lichaam in zo'n 72 uur tijd. Verhoogde
kans op gevaren door medicijngebruik op latere leeftijd.
11. Thymidine laat tumoren bij de mens niet krimpen.
12. Catapress veroorzaakt geen retinale degeneratie bij mensen.
13. Kan direct zonlicht veel langer verdragen.
14. Mensen kunnen Chloroform in veel grotere doses doorstaan.
15. Verkrijgt vitamine D via de voeding en door zon op de huid.
16. Moban veroorzaakt geen borsttumoren bij mensen.
17. Mensen komen van een grote verscheidenheid aan genetische, milieu- en
levensstijl achtergronden, alle onvoorspelbaar in onderzoek.
Omgevingsfactoren en levensstijl met name verantwoordelijk voor ziekten bij
de mens.
18. Mensen hebben een galblaas. Verteren vetten op andere wijze dan
knaagdieren.
19. Overmatige eiwitconsumptie veroorzaakt nierbeschadiging bij mensen.
20. Thalidomide veroorzaakt geboorteafwijkingen bij mensen.
21. Meclazine veroorzaakt geen aangeboren afwijkingen bij de mens.
22. Coumarine veroorzaakt geen leverschade bij de mens.

1. Plaque (vetafzetting) wordt afgezet in de bloedvaten (wat
leidt tot beroerte en hart- en vaatziekten).
2. Heeft een ongeveer 72+ jarige levensduur en verbruikt
veel kleinere doses medicatie en chemicaliën in een
mensenleven.
3. Imuran veroorzaakt geen aangeboren afwijkingen bij
de mens.
4. Kan alleen vitamine C verkrijgen via de voeding.
5. Lysodren veroorzaakt nierschade bij mensen.
6. Doorlopend zwanger zijn leidt bij de mens tot uitputting van
voedingsstoffen en ziekte.
7. Kan chloor in veel grotere doses doorstaan.
8. Maakt vitamine B aan in de lever.
9. Myambutol veroorzaakt geen aangeboren afwijkingen bij de

DE MENS
(Op welk dier lijken wij nou?)

KNAAGDIEREN (muizen en ratjes)

(De meest gebruikte proefdieren)

ZOEK DE VERSCHILLEN!

Literatuurlijst
(De meeste van deze boeken zijn aanwezig in de bibliotheek bij EDEV, en kunnen worden geraadpleegd
indien wenst, ook zijn eventueel de ISBN nummers te verstrekken)
– 'ANIMAL RESEARCH TAKES LIVES', Humans and Animals BOTH Suffer
(dit boek is het antwoord van de Nieuw-Zeelandse Anti Vivisectie organisatie, op Animal Research Saves
Lives, door NZ MinAgriculture & vivisectie-industrie; het boek weerlegt stuk voor stuk iedere claim die
de dierproefnemers daarin maakten, boek aanwezig bij EDEV doch zie boven link voor online versie)
– Naked Empress or the Great Medical Fraud door Hans Ruesch, Medical Historian
– Slaughter of the Innocent door Hans Ruesch, Medical Historian
– 1.000 Doctors Against Vivisection door Hans Ruesch, Medical Historian
– What Will We Do If We Don't Experiment on Animals? Medical Research for the Twenty-first Century
(1 Januari 1989) Ray Greek, Uitgeverij: Trafford Publishing
– Why Animal Experiments Must Stop And How You Can Help Stop Them (European Medical Journal)
by dr. Vernon Coleman
– Animal Rights, Human Wrongs, by dr. Vernon Coleman
– Vivisection Or Science? A choice to make -Prof Pietro Croce, ex-dierproefnemer
– Animal Experimentation, a Harvest of Shame, door Moneim A. Fadali, MD
– 'The Animals are Our Brothers and Sisters' By Werner Hartinger, M.D. (was bij leven bestuurslid van
de NL Stichting voor de Afschaffing van Dierproeven, opgericht door holocaust-overlevende Marion
Bienes)
– Mythos Tierversuch – eine Wissenschaftkritische Untersuchung -door Bernhard Rambeck (was tevens
bestuurslid van de NL Stichting voor de Afschaffing van Dierproeven, opgericht door holocaustoverlevende Marion Bienes)
– “Medical Research with Animals.” Animal Rights And Animal Welfare. Volume 2. 2nd edition. Bekoff,
M (Ed.). Greenwood Press. 2010
– Scientific Fraud vs. Scientific Truth by Irwin D. Bross, Ph.D.
– Sacred Cows & Golden Geese, the Human Cost of Experiments on Animals -by Ray Greek, MD &
Jean S. Greek, DVM
– FAQs About the Use of Animals in Science, a handbook for the scientifically perplexed -by Ray Greek
and Niall Shanks = de 'versie voor leken' van:
– Animal Models in Light of Evolution -by Ray Greek and Niall Shanks
(http://www.bookpump.com/bwp/pdf-b/9425025b.pdf) < de 'lekenversie is aanwezig op het EDEVkantoor
– Vivisection: Science or Sham, Roy Kupsinel, M.D.

• artikelen
• dr. P.J.K. (Peter) van Meer (p.j.k.vanmeer@uu.nl)
'THE SCIENTIFIC VALUE OF NON-CLINICAL ANIMAL STUDIES IN DRUG DEVELOPMENT'
'The Scientific Value of Non-Clinical Animal Studies in Drug Development'
https://www.tipharma.com/fileadmin/user_upload/Theses/PDF/Peter_van_Meer_T6-301.pdf
• British Medical Journal Analysis: Is animal research sufficiently evidence based to be a cornerstone of
biomedical research? http://www.bmj.com/content/348/bmj.g3387
• Onderzoek Belgische consumentenbond:
http://www.pharma.be/assets/files/4280/4280_130371030002344047.pdf (2014)
• http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/55276/slaapziekte_bij_kinderen_na_inenting_mexicaanse_griep
• http://www.volkskrant.nl/binnenland/kinderen-krijgen-slaapziekte-na-inenting-metgriepvaccin~a3789583/
• http://www.huffingtonpost.com/aysha-akhtar/why-animal-experimentatio_b_3997568.html
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2642860/ 'Are animal models predictive for humans?'
US National Library of Medicine – National Institutes of Health
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18288428 Animal experiments scrutinised: systematic reviews
demonstrate poor human clinical and toxicological utility. By Knight A.
• http://www.experienceproject.com/stories/Am-Against-Animal-Testing/1037325
• http://theconversation.com/animal-research-provides-a-flawed-model-so-why-not-stop-7890

