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Voorwoord
als je, zoals ik, betrokken bent bij de onderzoeken die Proefdiervrij steunt, besef je 
ineens hoeveel er fout kan gaan in je lijf. Proefdiervrij is betrokken bij verschillende 
onderzoeken waar naar een behandeling en genezing van organen wordt gezocht zoals 
bijvoorbeeld de longen, het hart en de huid. 

een ander essentieel onderdeel van het lichaam is de bloedsomloop. Dat is eigenlijk een 
soort spoorwegnet. als daar iets mis gaat, vooral op de knooppunten, heb je echt een 
probleem. ik vond het dan ook schokkend te moeten concluderen dat we nog maar zo 
bitter weinig weten over onze bloedvaten. 

Daarom zijn we erg blij met nieuw proefdiervrij onderzoek dat meer kennis zal geven 
over de werking van onze bloedsomloop. De onderzoeker Stephan Huveneers heeft 
goed nagedacht over zijn onderzoeksvragen en het geschikte onderzoeksmodel. Het 
traditionele muismodel bleek niet geschikt voor dit soort onderzoek, dus ontwikkelde hij 
een model waarbij onderzoek wordt gedaan met menselijk materiaal. Het onderzoek van 
Stephan is geen onderzoek wat al binnen een paar jaar toepassingen zal opleveren. 
Maar door deze innovatieve aanpak zullen we er uiteindelijk een stuk verder mee komen. 

We presenteren u een heel ander soort onderzoek dan u van ons gewend bent. geen 
snelle resultaten, maar een diepte-investering. eigenlijk wel vergelijkbaar met de 
aanloopfase van de Living Biobank die wij in september aan u presenteerden. Daar is 
veel nieuwsgierigheid en gedreven onderzoek aan vooraf gegaan. Maar nu staan we dan 
ook aan de vooravond van een belangrijke doorbraak.

ik verwacht dat dit onderzoek ook zo’n aanloop tot iets groots is. U ook?

Marja Zuidgeest
Directeur Proefdiervrij
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Over Proefdiervrij

Wij vinden het tijd 
voor proefdiervrij 

onderzoek!

DIT MAGAZINE IS GEDRUKT OP FSC PAPIER

Het ontwikkelen van proefdiervrij 
onderzoek vereist een nieuwe en 
creatieve benadering van oude vragen. 
Wetenschappers, ondernemers, 
de overheid en de maatschappij 
moeten openstaan voor innovatieve 
onderzoeksmethoden en zich hiervoor 
inzetten. Het is heel goed mogelijk om 
in de toekomst proefdieronderzoek 
overbodig te maken wanneer iedereen 
de handen ineen slaat om nieuwe, 
innovatieve technieken te ontwikkelen en 
toe te passen. 

Lees het Proefdiervrij 
Magazine digitaal
Wilt u ons magazine niet meer per 
post ontvangen, maar lezen op het 
beeldscherm?  
Mail dan uw adresgegevens naar 
receptie@proefdiervrij.nl met in de 
onderwerpregel ‘magazine voortaan 
digitaal’. geef in deze mail ook uw adres 
door voor een extra check. Voortaan 
ontvangt u dan de laatste informatie in 
onze nieuwsbrief met een link naar het 
nieuwste magazine.

Stichting Proefdiervrij werkt, samen met bijna 50.000 donateurs, aan 
een toekomst zonder proefdieren. Steeds meer mensen raken er van 
doordrongen dat proefdieren daadwerkelijk kunnen worden vervangen 
dankzij de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek.

Volg Proefdiervrij via social media  
en www.proefdiervrij.nl
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Marja en Teun

Op de voorkant van dit magazine
Op de voorkant van dit magazine staan deze keer pelikanen afgebeeld. De pelikaan 
is van oudsher een symbool voor altruïsme en barmhartigheid. Om die reden staat 
de pelikaan in het logo van Sanquin, de nederlandse bloedbank. Voor Sanquin staat 
de pelikaan ook symbool voor de onbaatzuchtige bloeddonaties van de nederlandse 
donors. Bij Sanquin werken onderzoekers aan belangrijk proefdiervrij onderzoek dat 
Proefdiervrij financiert. een groot deel van dit magazine is gewijd aan de betekenis van 
deze innovatieve onderzoeksmethode. 

Tip
Heeft u het blad gelezen? gooi het niet bij het oud papier, maar leg het ergens 
neer waar meer mensen komen. zoals bijvoorbeeld de wachtkamer bij de huis- 
of dierenarts of de leestafel in de bibliotheek. zo brengt u bij meer mensen het 
belang van de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek onder de aandacht.
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We spreken met dr. Stephan Huveneers, onderzoeker bij Sanquin. 
Sanquin is in 1998 ontstaan uit een fusie van de Nederlandse 
bloedbanken en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst 
van het Nederlandse Rode Kruis (CLB). Sanquin draagt zorg voor de 
behoefte aan bloed en bloedproducten in Nederland. Proefdiervrij 
financiert onderzoek van Sanquin naar de opbouw van humane 
bloedvaten en de rol van verschillende cellen in deze vaten. Doordat zij 
zich vooral richten op de opbouw van menselijke bloedvaten kunnen er 
op termijn vele dierexperimenten worden vervangen.  

Volstrekt nieuw onderzoek
Met ons bezoek aan Stephan Huveneers 
van Sanquin belandden wij, Debby 
en Paul, midden in de fascinerende 

wereld van onderzoek naar menselijke 
bloedvaten. We worden ingeleid in een 
geheel nieuwe vorm van onderzoek die 
sinds kort mogelijk is geworden. 

Diermodel niet geschikt
Stephan Huveneers: ‘neem nu onderzoek 
naar het dichtslibben van bloedvaten. We 
weten dat dit proces een belangrijke rol 
speelt bij veel hart- en vaatziekten, maar 
er is veel dat we nog niet begrijpen over 
het ontstaan hiervan. Tot nu toe werd 
veel onderzoek op muizen uitgevoerd. 
We weten inmiddels dat de leeftijd van 
mensen een grote rol speelt bij het 
ontstaan van hart- en vaatziekten. Omdat 
muizen niet ouder worden dan een paar 
jaar is het muismodel slecht geschikt voor 
dit onderzoek hiernaar.’

Interview

 Proefdiervrij financiert baanbrekend 
bloedvatonderzoek

Ontwikkeling humaan model
‘Om toch hart- en vaatziekten te 
kunnen bestuderen, en nieuwe 
behandelmethodes te ontwikkelen, is 
een beter onderzoeksmodel nodig. 
Hier bij Sanquin werken we aan een 
menselijk bloedvatmodel dat gebaseerd 
is op menselijke cellen waarbij zoveel 
mogelijk factoren worden betrokken. Het 
bloedvatenstelsel is een van de meest 
dynamische systemen in het lichaam. 
gedetailleerd onderzoek daarnaar 
komt nu pas echt op gang. We bekijken 
bijvoorbeeld hoe de verschillende cellen in 
de bloedvatwand zich gedragen door deze 
levende cellen onder de microscoop te 
bekijken. Ook creëren we een kunstmatige 
bloedsomloop en bekijken dan de 
reactie van de cellen. De resultaten van 
deze onderzoeken zorgen ervoor dat 
we uiteindelijk een model kunnen gaan 
reconstrueren vanuit een stukje menselijk 
bloedvat (afkomstig uit chirurgisch 
restmateriaal) met daarin levende cellen 
waarbij sprake is van een bloedsomloop 
en verschillen in bloeddruk. 

Om goed onderzoek te doen moet 
je creatief zijn
Stephan is een gedreven onderzoeker die 
het liefst de hele dag door de microscoop 
zou willen kijken. Stephan: ‘We weten dat 
bloedvaten bij veroudering stijver worden 
en dat die verstijving een rol speelt bij 
ontstekingen die op hun beurt hart- en 
vaatziekten kunnen veroorzaken. We 
moeten hier meer over te weten komen 
om in de toekomst nieuwe behandelingen 
mogelijk te maken. er wordt gewerkt 
aan nieuwe modellen waarbij levende 
bloedvaten kunnen worden bestudeerd 

Lees verder op pagina 6

Stephan laat een preparaat zien waarin een stukje bloedvat zichtbaar is. 

Een preparaat van een bloedvat.Fo
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waar daadwerkelijk bloed doorheen 
stroomt. Het vergt heel veel creativiteit 
om zover te komen, maar dan zit je wel 
met je neus op de meest natuurgetrouwe 
weergave van de realiteit zoals het in het 
lichaam werkt.’

Zien hoe endotheelcellen zich 
gedragen
Stephan laat ons video-opnames zien 
van endotheelcellen, dat is het binnenste 
laagje cellen in bloedvaten. Via video-
opnames toont Stephan ons dat het nu 
mogelijk is dit proces in levende cellen in 
beeld te brengen.

Vervolg interview

 Proefdiervrij financiert 
baanbrekend bloedvatonderzoek

Boekbespreking

Dieren uit de kunst  
door Claire d’Harcourt
in Dieren uit de kunst geeft Claire 
d’Harcourt een rondleiding langs een 
bonte verzameling dieren, waarbij steeds 
twee kunstwerken met eenzelfde dier als 
onderwerp naast elkaar zijn geplaatst. 
Dit levert verrassende combinaties op. 
Soms omdat de werken uit verschillende 
periodes stammen, soms omdat een heel 
andere techniek is gebruikt. Het levert een 
zeer verrassend kijkboek op!

Foto’s: Bas Kijzers

Proefdieren en innovatie
In voorgaande jaren lag het aandachtspunt van Proefdiervrij, bij 
haar contacten met politici, vooral bij het dierenwelzijnsaspect 
van proefdieren. Dit jaar hebben wij voor het eerst de Kamerleden 
geïnformeerd over ons standpunt ten aanzien van innovatie. Onze 
prachtige onderzoeksmodellen zijn niet alleen beter voor mens én dier, 
maar ook voor onze economie. 

Denk bijvoorbeeld aan het huid-model, 
het long-model en te zijner tijd ook het 
hartspier-model. Het zou zonde zijn 
om die alleen toe te passen binnen de 
onderzoeksgroep die ze ontwikkeld heeft. 
Daarom zijn er regelingen en subsidies 
beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen 
dat niet alleen de universiteit, maar ook 
bedrijven gebruik gaan maken van (de 
productie van) proefdiervrije modellen. 
Bij de behandeling van het onderdeel 
innovatie van het algemeen Overleg 
Dierproeven hebben wij onze visie aan 
de orde gebracht. in december zullen wij, 
bij het eerstvolgende algemeen Overleg 
Dierproeven, hier een vervolg aan gaan 
geven.

Bloedvaten bestaan uit verschillende lagen. Stephan legt uit welke lagen onderdeel uitmaken van zijn on-
derzoek. Nieuwe toepassingen binnen de microscopie stellen hem in staat om cellen in extra hoge resolutie 
in beeld te brengen. Stephan: ‘Het is zo gaaf als je door een microscoop kijkt en je dan realiseert dat je de 
eerste bent die dit ziet!’

Talloze mogelijke 
toepassingen in de 
toekomst
Dit onderzoek van Stephan 
Huveneers is een voorbeeld van 
echt fundamenteel onderzoek. 
Het woord ‘fundament’ zegt 
het eigenlijk al: fundamenteel 
onderzoek ligt aan de basis 
van alle mogelijke technische, 
wetenschappelijke en medische 
toepassingen. Het zou mooi zijn 
als we de talloze toepassingen in 
de toekomst nu al in beeld konden 
brengen die mogelijk worden 
gemaakt door dit onderzoek van 
Stephan. Menselijke bloedvaten in 
het lab waren tot nu toe een terra 
incognita, maar die wereld wordt 
nu ontsloten door het gebruik van 
nieuwe technieken!

Fo
to

’s:
 B

as
 K

ijz
er

s



8 Proefdiervrij Magazine               december 2015 december 2015               Proefdiervrij Magazine 9

Hoe staat het eigenlijk met 

Het onderzoek van dr. van Gent 
en dr. Nonnekens?
Sinds enkele jaren ontwikkelt de groep van dr. Dik van Gent van de 
afdeling Genetica in het Erasmus MC methoden om tumorbehandeling 
direct op menselijk tumormateriaal uit het ziekenhuis te meten.

Dik van gent en Julie nonnekens werken 
aan nieuwe technieken om zo veel 
mogelijk proeven te kunnen doen met uit 
operaties beschikbaar gekomen materiaal. 
Door gebruik te maken van tumorweefsel 
van een patiënt, wordt het mogelijk on-
derzoek te doen naar de behandeling die 
optimaal effect heeft. Hierdoor kunnen we 
zien óf dit bij de patiënt aanslaat en hoe 
bijwerkingen van chemo- en radiotherapie 
kunnen worden verminderd. Het voor-
spellen welke behandeling het best zal 

zijn voor een specifieke patiënt zou veel 
kunnen betekenen voor diens kwaliteit van 
leven en genezing. Met hulp van stichting 
Proefdiervrij werkt Julie nonnekens sinds 
anderhalf jaar aan het verder toepasbaar 
maken van de tumorplakjes-techniek voor 
verschillende soorten tumoren. 
Het proefdier wordt nog steeds gezien als 
een onmisbare tussenstap voordat behan-
delingen in de mens worden toegepast. 
Dik en Julie doen in elk geval hun best om 
daar verandering in te brengen.

Nieuw video overzicht  
op onze facebook pagina
Naast ons Youtube kanaal kunt u nu ook op onze facebook pagina een overzicht vinden van al onze video’s! 
Met ons nieuwe video-overzicht kunt u met gemak video’s vinden over verschillende onderwerpen zoals het 
dierdonorcodicil, proefdiervrij onderwijs, de strategie van Proefdiervrij en de events die voor en door onze 
stichting zijn georganiseerd.

Daarnaast kunt u ook video’s vinden van 
alle proefdiervrije onderzoeken die wij 
steunen. Bijvoorbeeld het interview met 
prof. dr. Hans Clevers van het Hubrecht 

instituut waarin hij vertelt over de Living 
Biobank. Ook vindt u video-rondleidingen 
die u een kijkje geven in de wereld van 
proefdiervrij wetenschappelijk onderzoek.

Bent u nieuwsgierig geworden? Bekijk 
dan onze video’s op www.facebook.com/
stichtingproefdiervrij/videos

Iets doen door de proefdieren 
iets na te laten
Een lang en gelukkig leven, dat is wat Proefdiervrij al haar donateurs van harte toewenst. En natuurlijk in goede 
gezondheid. Proefdiervrij werkt er hard aan om gezondheidsonderzoek te realiseren dat goed is voor mens én 
dier.

Maar toch komt er eens een eind aan het 
leven. en dan, in deze hopelijk heel verre 
toekomst, kunt u nog steeds iets goeds 
voor ze doen.

Hoe dan? Door Proefdiervrij op te nemen 
in uw testament. Om het voor u makkelijk 
te maken hebben wij de verschillende mo-
gelijkheden die er zijn op een rijtje gezet 

in de brochure “Maak de proefdieren uw 
erfgenaam”. U kunt ook contact opnemen 
met een notaris in uw omgeving. Het 
eerste advies-uur is gratis. 

Hoe is het Wieke vergaan?
Op dierendag liep Wieke Sloven de Singelloop voor Proefdiervrij. Via het 
platform Justgiving.nl konden mensen geld doneren. Wieke haalde het 
mooie bedrag van € 421,- op.

Gefeliciteerd met dit geweldige 
resultaat! Hoe is de loop gegaan?
‘Het is beter gegaan dan ik had verwacht! 
ik heb 21,5 km binnen de twee uur gelo-
pen en ben daar erg tevreden mee.’

Wat was jouw motivatie om voor 
Proefdiervrij te lopen?
‘Mijn liefde voor dieren is groot en elke 
vorm van dierenleed gaat mij aan het hart. 
Omdat de Singelloop dit jaar op dierendag 
viel, vond ik het passend om voor jullie 
stichting te lopen.’

Hoe heb je deze actie ervaren?
‘Het gaf me voldoening om mijn 

persoonlijke uitdaging van het uitlopen van 
de halve marathon, te verbinden aan het 
goede doel. elke keer als ik bericht kreeg 
dat er geld was gestort, was mijn dag 
helemaal goed!’

Heb je tips voor mensen die ook 
iets dergelijks willen ondernemen 
voor Proefdiervrij?
‘ik heb getracht via verschillende wegen 
mijn actie bekendheid te geven: door er 
persoonlijk over te vertellen, via mijn face-
bookpagina WieMOVe, via de site van het 
hardloopevenement en door een interview 
te geven aan Proefdiervrij. Daarnaast er-
vaar ik dat de wijze van hoe je in het leven 

staat meewerkt: als je regelmatig betrok-
ken bent bij een ander, zal een ander ook 
eerder betrokken zijn bij jou.’ 

Maak de proefdieren uw erfgenaam
Wilt u meer informatie over dit onderwerp, vraag dan de brochure “Maak de proefdieren uw erfgenaam” aan. Dat kunt u doen 
via e-mail: oostendorp@proefdiervrij.nl of door te bellen met Diana Oostendorp 070 306 24 68. Meer 
informatie vindt u ook op: www.proefdiervrij.nl/helpen/nalaten. indien u Proefdiervrij reeds in uw testament 
heeft opgenomen, horen wij dat ook graag. Proefdiervrij betaalt geen successierechten, omdat zij bij de 
belastingdienst is aangemerkt als een algemeen nut Beogende instelling (anBi). zodoende wordt al het geld 
van een legaat of erfenis gebruikt voor de vervanging van proefdieren.

Foto’s: Bas Kijzers
Foto: Liselotte Zoetm

ulder
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Afscheid en nieuw begin
Op 12 augustus nam Marieke Krikhaar afscheid van Proefdiervrij als Communicatie Adviseur. Zij gaat een 
nieuwe uitdaging aan bij het College Voor De Rechten van De Mens. Wij zullen haar talenten en gezelligheid 
ontzettend missen, maar wensen haar veel succes in haar nieuwe functie! Wij mochten op 1 oktober Angelica 
Reitsma verwelkomen in ons team. Zij neemt de functie van Marieke over. Proefdiervrij wenst haar bij deze van 
harte welkom, veel succes en natuurlijk veel werkplezier!

Marieke: “ik wil iedereen bedanken 
voor alle kansen, leermomenten en 
gezelligheid. ik ben vereerd dat ik de 
afgelopen jaren deel mocht uitmaken van 
deze lieve Proefdiervrij familie. zij hebben 
mij laten zien dat verandering mogelijk 
is en dat proefdieren kunnen worden 
vervangen door proefdiervrije technieken.” 

angelica: “Proefdiervrij werkt voor een 
toekomst die beter is voor mens én dier, 
een visie waar ik mij zeer verbonden mee 
voel. ik ben dan ook enorm dankbaar dat 
ik deel mag uitmaken van het Proefdiervrij 
team en dat ik de kans krijg om de 
communicatie naar een hoger plan te 
brengen.”

Proefdiervrij webwinkel 
vernieuwd!
Op onze achterpagina vindt u ons aanbod van proefdiervrije artikelen. 
Natuurlijk nodigen we u van harte uit om een keuze te maken en een van 
deze artikelen aan te schaffen. Maar wist u dat achter deze artikelen een 
bijzonder verhaal schuilgaat? 

Het bijzondere van de artikelen in de 
proefdiervrijwinkel is dat een groot 
deel speciaal voor Proefdiervrij wordt 
gemaakt door gedreven vrijwilligers. Op 
de verkooppagina ontbreekt de ruimte 
voor hun persoonlijke verhalen. Daarom is 
een nieuwe webwinkel gebouwd, waarin 
niet alleen de artikelen, maar ook onze 
vrijwilligers onder de aandacht worden 
gebracht.
Onze webwinkelpionier is esther de 
groen. zij kwam zelf op het idee om 
armbandjes te maken voor Proefdiervrij. 
esther: ‘ik had al veel sieraden cadeau 
gegeven, toch werden het er op een 
gegeven moment te veel. ik kwam op 
een idee. Kon ik mijn hobby misschien 
combineren met mijn liefde voor dieren?’ 
inmiddels zijn er al honderden armbandjes 
verkocht voor Proefdiervrij. esther: ‘ik 
had niet durven dromen dat het zo’n 
groot succes zou worden. Wat ik vooral 
zo leuk vind is dat ik een goed doel, dat 

mij na aan het hart ligt, op zo’n leuke en 
persoonlijke manier kan steunen. Wat ik 
doneer is mijn creativiteit en mijn tijd. Maar 
in die tijd beoefen ik mijn favoriete hobby. 
ideaal toch?
Het zou geweldig zijn als anderen dit idee 
zouden overnemen. Het hoeft niet eens 
te gaan om het maken van sieraden, alle 
ideeën zijn welkom*) en Proefdiervrij kan 
alle hulp goed gebruiken!’

intussen zijn er al enkelen die het idee van 
esther hebben gevolgd, zoals Jeanne van 
Lier-Haring die graag een portret schildert 
van uw huisdier, Heleen van Heuvel die 
hond Spier aanbiedt en Lyza Mazur die 
een verjaardagskalender voor Proefdiervrij 
heeft gemaakt. 
Krijgt u al inspiratie en hebt u ook gouden 
handen? Misschien bent u, nu u dit leest, 
zelf enthousiast geworden en hebt u zelf 
ook een hobby die u in dienst wilt stellen 
voor Proefdiervrij. Dus, heeft u een leuk 

idee? Laat het ons weten! 
nog een tip van esther: zorg ervoor 
dat je weet wanneer jouw artikel wordt 
aangeboden (in het magazine of de 
nieuwsbrief bijvoorbeeld) en leg zo 
mogelijk tijdig een voorraadje aan. 

*) natuurlijk bekijkt Proefdiervrij samen 
met u of uw idee past in ons assortiment. 
Weet ook dat het in verband met 
portokosten door de brievenbus moet 
passen. 

Wisseling van de wacht  
bij Proefdiervrij
Na negen jaar als receptioniste gewerkt te hebben bij Proefdiervrij heeft 
Mirjam Kuijvenhoven-Trossèl afscheid van ons genomen. Op 28 oktober 
was haar laatste werkdag. Wij zullen haar enthousiasme en kwaliteiten 
erg missen. Wij willen Mirjam hartelijk bedanken voor haar bijdrage 
aan Proefdiervrij en wij wensen haar en haar man veel reisplezier in de 
komende jaren! Op 19 oktober begon Corrina van Dorp bij Proefdiervrij 
als onze nieuwe receptioniste. Bij deze wenst het hele Proefdiervrij team 
haar veel succes in haar nieuwe functie!

Mirjam: “ik heb het ontzettend naar mijn 
zin gehad bij Proefdiervrij en voelde mij 
ook zeer thuis in dit team. ik kijk uit naar 
de reizen die ik de komende maanden ga 
maken, maar ik zal mijn werk en collega’s 
zeker missen. ik wens Proefdiervrij en 

mijn collega’s dan ook heel veel succes 
toe bij het zoeken naar alternatieven voor 
een proefdiervrije wereld en hoop als 
vrijwilliger nog af en toe een steentje bij te 
kunnen dragen.”
Corrina: “ik voel me uitverkoren dat ik met 

enthousiaste mensen mag samenwerken 
naar een toekomst zonder proefdieren en 
dat ik mijn ervaringen vanuit de dienstver-
lening nu voor Proefdiervrij kan inzetten.”

“Tag een dierenvriend”  
op Dierendag
Op 4 oktober was het Dierendag, de dag waarop wij onze huisdieren eens flink in de watten leggen! De één 
neemt zijn hond mee naar de hondenspeeltuin en de ander verrast zijn kat met een heerlijk hapje. Proefdiervrij 
vindt dat alle dieren het verdienen om een onbezorgd en gelukkig leven te leiden, en daarom vroegen wij op 
Dierendag aandacht voor proefdieren door middel van onze “Tag een dierenvriend” actie. 

Mensen konden via onze facebookpagina 
een dierenvriend ‘taggen’ door een 
apenstaartje voor de naam van hun 
dierenvriend te zetten, die hier zodoende 
direct bericht over ontving. De actie 
werd een groot succes en bereikte meer 
dan 60.000 mensen. Ook ontvingen we 
honderden reacties op Facebook van 
onze mededierenliefhebbers. 

er zijn veel mensen aan het denken gezet 
door onze actie. We hopen van harte dat 
zij Proefdiervrij gaan helpen en zich in 
gaan zetten voor een toekomst zonder 
proefdieren!

Angelica en Marieke

Mirjam en Corrina

Foto van de “tag een dierenvriend” actie.
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Dinsdag
Vandaag is het tijd voor ons wekelijks overleg. We bespreken wat er op Social 
Media moet gebeuren, hoe het magazine eruit gaat zien en wie wat gaat doen. 
Verder werk ik vandaag veel samen met mijn gezellige nieuwe collega angelica. 
We plannen alle video’s die nog op de agenda staan en bereiden het interview 
met Stephan Huveneers voor, die wij donderdag gaan filmen.

Donderdag
Vandaag is het tijd om samen met Paul en onze fotograaf Bas een interview af te 
nemen bij Stephan Huveneers. Hij werkt als onderzoeker bij Sanquin. ik heb hem 
een paar weken geleden leren kennen, maar vandaag willen we van hem en zijn 
onderzoek alle ins en outs weten. We krijgen veel informatie uit een gezellig en 
informeel gesprek. We nemen ook nog een kijkje in het nieuwe, mooie lab van 
Sanquin, waar Bas prachtige foto’s maakt. 

Weekend
Het leek me toch leuk jullie ook 
een mini-kijkje in mijn weekend 
te geven, dus bij deze: Vrijdag 
avond gezellig even een drankje 
gedaan met vrienden. zaterdag 
op tijd opgestaan om nog een 
paar uurtjes in de groentetuin 
aan de slag te gaan. We hebben 
een overvloed aan heerlijke rode 
bieten, preien en pompoenen! 
’s Middags speel ik een 
volleybalwedstrijd en blijven we 
met het team nog even gezellig 
in de kantine hangen. zondag 
ga ik naar een internationale 
paardenwedstrijd; dat is inmiddels 
een echte traditie geworden! een 
heerlijk weekend dus waarin al 
mijn favoriete vrijetijdsbestedingen 
samen komen!

Maandag
De week begint dit keer met een college in Leiden. Mijn collega Paul gaat gezellig 
mee om eens te kijken hoe zo’n college in zijn werk gaat en om me didactische 
tips te geven. Het is weer een leuke groep studenten, die positief kritisch zijn.  
als we rond het middaguur weer op kantoor aankomen, bespreken we de tips van 
Paul en werk ik mijn mail nog even bij.

Woensdag
Vandaag ben ik dan wel in Den 
Haag, maar niet aan de groot 
Hertoginnelaan. ik nam deel 
aan een masterclass over public 
affairs en lobby. een belangrijk 
onderwerp in mijn functie, waar ik 
met deze masterclass een goede 
basis voor wil leggen. We werken 
in een groepje van zeven mensen 
met een totaal verschillende 
achtergrond: ontzettend leuk en 
leerzaam. Mijn hoofd staat op 
barsten aan het einde van de dag 
door alle nieuwe informatie! :P 

Vrijdag
Tweede dagje deze week dat ik gewoon op kantoor ben! Deze week vliegt 
voorbij! Dus vandaag al mijn mail bijwerken en bijpraten met collega’s; wat moet 
er nog gedaan worden en voor wanneer?! Verder werk ik mijn aantekeningen van 
het interview uit en doe alvast wat voorbereidingen voor volgende week. en dan 
is het tijd voor weekend! ☺

De week van Debby
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Triodos Bank: onze huisbankier
Proefdiervrij bankiert volledig bij Triodos Bank. En dat biedt veel voordelen. 

Financiële reserves
Sinds 2005 beheert Triodos onze 
portefeuille. Behalve de eigen ethische 
check worden de betreffende bedrijven 
uiteraard ook doorgelicht op eventuele 
betrokkenheid bij dierproeven. 
Om in moeilijke tijden niet meteen op de 
activiteiten te moeten bezuinigen houdt 
Proefdiervrij financiële reserves aan. 
De financiële reserves zijn dus niet 
alleen een appeltje voor de dorst, maar 
dragen ook bij aan onze doelstelling: een 
proefdiervrije wereld.

De Proefdiervrij portefeuille
Omdat Triodos Bank al tien jaar op 
deze wijze voor ons belegt, kunnen ze 
ook laten zien dat het rendement niet 
minder goed is dan bij andere ethische 
portefeuilles. Triodos Bank wijst klanten 
die hiervoor interesse kunnen hebben 

op deze faciliteit. en daarmee ontstaat 
een (bescheiden) sneeuwbal effect. Ook 
anderen gaan gebruik maken van deze 
beleggingsmogelijkheid. 
Heeft u hiervoor belangstelling? 
Laat het ons weten. Wij brengen u graag 
in contact met onze vermogensbeheerder!

Investeringsstrategie
Voor het bepalen van het eigen 
beleggingsuniversum voert Triodos 
Bank een permanente dialoog met 
beursgenoteerde bedrijven om hun 
duurzame prestaties te verbeteren. en 
daarin stellen zij het beleid ten aanzien 
van proefdieren en vervanging van 
dierproeven nadrukkelijk aan de orde. 
Bedrijven waarderen de inbreng van 
Triodos Bank en het stimuleert vaak een 
positieve ontwikkeling. 

Betalingsverkeer
al ons betalingsverkeer is ondergebracht 
bij Triodos Bank. Van de acceptgiro’s 
tot de maandelijkse incasso’s. Dat is 
weliswaar iets duurder dan bij de grote 
banken, maar de proefdierissue staat niet 
los van andere maatschappelijke issues. 
en door samen op te trekken versterk je 
elkaar.

Triodos betaal app
Met de Triodos betaalapp kunt u op een 
heel makkelijke manier doneren. ga 
naar ‘menu’ links boven in de app. Kies 
‘schenken’ en kies uw favoriete doel. een 
overschrijving is zo gedaan. een mooi 
initiatief, voor Proefdiervrij en ook voor 
andere non-profit klanten.

Triodos Foundation
De stichting zet zich in voor een positieve verandering in de wereld. 
Voor de implementatie van ons 3D longmodel hebben wij maar 
liefst € 10.000,- in ontvangst mogen nemen. 
Daarvoor hartelijk dank!
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De Triodos betaal app om te schenken
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Lezersvraag

Is het wel de taak van 
Proefdiervrij om nieuw 
onderzoek te financieren?
Proefdiervrij financiert een aantal fantastische onderzoekers. Deze onderzoekers steken hun nek uit om 
onderzoek zonder proefdieren mogelijk te maken. Dat is een bijzondere uitdaging, want nog steeds is niet 
iedereen ervan overtuigd dat je ook zonder proefdieren goed onderzoek kan doen.

Met haar Fonds Proefdiervrij Onderzoek 
werkt Proefdiervrij eraan om meer 
aandacht en geld voor proefdiervrij 
onderzoek te werven. De overheid stelt 
voor 2015 tot 2017 een budget van 
€ 5,6 miljoen beschikbaar. een mooi 
bedrag. Maar er komen veel meer goede 
onderzoeksvoorstellen binnen dan 

hiermee kunnen worden gefinancierd. 
Proefdiervrij vindt dat ook andere partijen 
hun verantwoordelijkheid moeten nemen 
om proefdieren te vervangen, zoals 
gezondheidsfondsen en bedrijven. 
zij laten veel onderzoek doen waarbij 
proefdieren gebruikt worden. Waarom 
dan geen geld vrijmaken om binnen hun 

doelstelling proefdiervrij onderzoek een 
kans te geven?

Door onderzoekers te financieren vanuit 
ons fonds, geven we het goede voorbeeld 
zodat we anderen stimuleren om óók te 
investeren in proefdiervrij onderzoek.

Nieuws uit het buitenland
Sinds een aantal maanden heeft Proefdiervrij contact met dhr. Ahmed 
El Sherbiny van de organisatie ESAF (The Egyptian Society of Animal 
Friends). Deze organisatie komt op voor het welzijn van (proef)dieren in 
Egypte. 

in 2010 en 2013 organiseerde eSaF 
evenementen over alternatieven voor 
dierproeven, in samenwerking met 
zusterorganisaties en universiteiten. 
Tijdens de evenementen werd 
aandacht besteed aan het welzijn van 
proefdieren, maar vooral aan de mogelijke 
alternatieven voor dierproeven. Ook dit 
jaar (17 december) wordt een workshop 
georganiseerd, ditmaal in samenwerking 
met Faculteiten Diergeneeskunde van de 
universiteiten Suez Canal en alexandria.

Wetsvoorstel 
Omdat er nog geen wet in egypte 
bestaat die proefdieren beschermt, is de 
organisatie op dit moment hard aan het 

werk om een wetsvoorstel te schrijven 
waarin het gebruik van proefdieren 
wordt gereguleerd. Het schrijven van 
zo’n wetsvoorstel vergt heel veel inzet, 
schrijfwerk en lobby van de organisatie, 
waar ze veel hulp bij kunnen gebruiken. 
Die hulp wilden wij hen graag bieden door 
inhoudelijk commentaar te leveren op 
het eerste concept van het wetsvoorstel. 
Vaak verwezen we naar de europese en 
nederlandse regelgeving, zodat ze met 
een richtlijn kunnen werken. er is nog een 
lange weg te gaan, maar we willen deze 
organisatie graag een hart onder de riem 
steken en hen veel succes wensen met 
al hun projecten. Waar nodig, helpen we 
graag en we volgen de ontwikkelingen op 
de voet.

een betere wetenschap 
voor mens en dier,  
ook in egypte!

Historisch

Het ontstaan van Proefdiervrij
Jubileum?
in haar boek “Reis door de hel der onschuldigen” schrijft amanda 
Kluveld het verhaal van het ontstaan van wat nu de stichting 
Proefdiervrij is. Kluveld houdt als ontstaansdatum het jaar 1890 
aan. Dat zou betekenen dat Proefdiervrij dit jaar haar 125 jarig 
bestaan zou moeten vieren. echter, de eerste statuten dateren 
van 1897, daarom houden we dat jaar aan als het jaar dat de 
nederlandse Bond tot Bestrijding van de Vivisectie officieel werd 
opgericht.

in haar boek schetst Kluveld een intrigerend tijdsbeeld van 
de periode rond het begin van de negentiende eeuw. Van 
diverse kanten zagen nieuwe ideologieën het licht en werden 
werkgemeenschappen gesticht waarin deze ideologieën werden 
nageleefd. Ook Felix Ortt, een van de belangrijkste oprichters en 
de eerste voorzitter van de nederlandse Bond tot Bestrijding van 
de Vivisectie, woonde jarenlang in zo’n kolonie in de buurt van 
Blaricum. Het verheffen van de mens was het doel van zijn werk. 
Dat betekende dat mensen zuiver, kuis, gezond, vegetarisch 

en alcoholvrij zouden leven en afzagen van luxe en comfort. 
Dergelijke koloniën waren vaak geen lang leven beschoren, maar 
nog steeds bestaan er scholen en verzorgingshuizen die de naam 
dragen van oprichters van de nBBV. 

Van NBBV naar Proefdiervrij
in 1897 werd de nederlandse Bond tot Bestrijding van de 
Vivisectie officieel opgericht. in de dertiger jaren ontstond 
onenigheid over de vraag hoe het gebruik van proefdieren 
kon worden bestreden. Dat leidde tot een splitsing in de 
nBBV en de anti-Vivisectie-Stichting (aVS). in het jaar 
2000 zijn beide organisaties weer gefuseerd. 

Het is, als organisatie, lastig om bekendheid te creëren 
met een afkorting. Het woord ‘vivisectie’ werd niet altijd 
door iedereen meteen begrepen. Vandaar dat gekozen 
werd voor een nieuwe naam: Proefdiervrij, een naam 
waarmee iedereen direct weet waar het om gaat. 

Reis door de hel der onschuldigen van Amanda Kluveld

Felix Ortt
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€ 24,95

Bestel nu  
proefdiervrije 
artikelen

D

E
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C

€ 16,50

€ 17,95

WINTer  
aanbiedingenvan proefdiervrije artikelen

OP=OP

Op deze pagina vindt u een selectie van de artikelen van Proefdiervrij. 

A. Dieren in de kunst BeDrAG
  een boek waarin, aan de hand van schitterende afbeeldingen,  

de rol van dieren in de kunst wordt belicht. Ooit geweten dat een haas  
symbool staat voor verlegenheid?  
Dit boek vertelt daar alles over. € 28,00 

B. Jouw dierschilderij
  een olieverfschilderij (10x10cm) van jouw huisdier aan je muur?  

Dat kan! Jeanne van Lier-Haring schildert portretten van huisdieren.  
Stuur een scherpe foto van het dier naar vandenende@proefdiervrij.nl,  
dan maakt zij er een mooi olieverfportret van. € 24,95 

C. Speciale aanbieding van SOap7! 
  Twee heerlijk geurende verwenzepen, diverse combinaties,  

met extra korting voor onze lezers van SOaP7. € 13,50 

D. Verjaardagskalender! 
  in het kader van een afstudeerstage (kunstacademie artez te zwolle)  

maakte Lyza Mazur deze prachtige verjaardagskalender.  
Met deze kalender (formaat a5) help je mee om het proefdierenleed  
terug te dringen. € 16,50 

e. Pluis
  aan jonge kinderen uitleggen dat je met respect met dieren om  

moet gaan, is geen gemakkelijke klus. gelukkig is er nu het boek  
‘Pluis is het zaT’. Daarin wordt een wijze les op een wel heel  
leuke manier verteld. € 17,95 

TOTAAL BeDrAG  

Ondergetekende machtigt hierbij Proefdiervrij om éénmalig 
onderstaand bedrag te incasseren

Rekening

naam  m/v

Straat

Postcode/plaats

Handtekening

Ook op www.proefdiervrij.nl/proefdiervrijwilligers vindt u artikelen die vrijwilligers speciaal 
voor Proefdiervrij hebben gemaakt of beschikbaar hebben gesteld. Met hun hobby 
helpen deze vrijwilligers Proefdiervrij in de strijd tegen proefdierenleed. Stuur deze bon 
naar: Proefdiervrij, groot Hertoginnelaan 201, 2517 eS Den Haag. 

€ 13,50

A

€ 28,00


