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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 naar receptie@proefdiervrij.nl 
met in de onderwerpregel ‘magazine 
voortaan digitaal’. geef in deze mail ook 
uw adresgegevens 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.

Op de voorkant van dit magazine
Op de voorkant van dit magazine staat deze keer een foto van chimpansees. Deze 
dieren staan bekend om hun intelligentie en hun vermogen om samen te werken. 
Ons nieuwe crowdfunding project is een prachtig voorbeeld van hoe samenwerking 
ons dichter bij een proefdiervrije wereld brengt. in dit magazine leest u ook over een 
bijzondere rechtszaak waarin chimpansees centraal stonden.

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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Voorwoord
in dit magazine vertelt Debby, onze adviseur Wetenschap en innovatie, hoe wij de beste 
projecten kiezen om te financieren. Daarbij staat voorop dat zoveel mogelijk proefdieren 
worden vervangen. Dat gebeurt heel zorgvuldig, want wij willen natuurlijk geen geld 
verspillen aan proefdiervrije modellen die niet haalbaar zijn. Dit geld is tenslotte door 
u allen als trouwe donateurs bij elkaar gebracht. Soms is het voor onze stichting ook 
nodig dat wij onze nek durven uit te steken en in zee gaan met een nieuw en groots 
project. een voorbeeld van zo’n project is de Living Biobank, een “bibliotheek” waarin 
organoids (menselijke miniatuur organen) worden verzameld. Dit klinkt misschien 
als science fiction, maar dat is het zeker niet. een van de beste wetenschappelijke 
onderzoeksgroepen in nederland werkt hieraan. Het verder ontwikkelen van deze 
technologie is niet alleen goed voor de proefdieren, die hierdoor niet meer hoeven te 
lijden, maar ook voor de mens is deze methode van onschatbare waarde. 
De Living Biobank is een prachtig voorbeeld van een project dat Proefdiervrij na 
zorgvuldig wikken en wegen heeft uitgekozen om te ondersteunen. nu de onderzoekers 
anderhalf jaar op weg zijn, zien we de positieve resultaten van dit project. Meer hierover 
kunt u lezen op pagina 8 in dit magazine. ik ben enorm enthousiast over dit onderzoek 
en hoop dat u ons wilt helpen dit project te continueren. 

Marja Zuidgeest
Directeur Proefdiervrij

Volg Proefdiervrij via social media en www.proefdiervrij.nl
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Wat is jouw belangrijkste criterium 
waaraan onderzoek moet voldoen?
‘een onderzoek moet vooral relevant 
voor de proefdieren en van heel hoge 
kwaliteit zijn. Mijn doel is om ervoor te 
zorgen dat zoveel mogelijk proefdieren 
worden vervangen. We kunnen inmiddels 
al heel wat voorbeelden geven van 
proefdiervrij onderzoek, zoals onderzoek 
dat beter voorspelt wat het effect van een 
kankermedicijn op het lichaam is, zonder 
dat daarbij proefdieren worden gebruikt.’

Maak je zo’n keuze alleen?
‘nee, gelukkig hoef ik dat niet alleen 
te doen. Onze belangrijkste partner in 
de zoektocht naar nieuw onderzoek is 
zonMw (zie pagina 6). erica van Oort is 
programma secretaris van het programma 
“Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD). 
Met haar heb ik regelmatig contact. 
Samen stellen we voorwaarden op 
waaraan onderzoek moet voldoen voordat 
we dit financieel willen ondersteunen.’

Dan volgt een soort 
sollicitatieprocedure?
‘zo zou je het kunnen noemen. als we het 
eens zijn over de voorwaarden waaraan 
nieuw onderzoek moet voldoen, wordt 
deze informatie online geplaatst. We 
noemen dat een ‘call’. Onderzoekers 
worden met zo’n zogenaamde call 
opgeroepen om een onderzoeksvoorstel 
in te dienen. Daarna moet bekeken 
worden of het onderzoek goed en 
relevant genoeg is om voor financiering in 
aanmerking te komen.’

Zijn er nog meer mensen 
betrokken bij deze beoordeling?
‘Ja, daar zijn nog veel meer mensen 

bij betrokken. Voor de inhoudelijke 
beoordeling wordt een commissie 
gevormd die bestaat uit experts die 
beschikken over kennis over alle 
mogelijke onderzoeksgebieden. Deze 
commissieleden gaan dan als eerste 
kijken naar de kansen en de minpunten 
van de ingediende onderzoeksvoorstellen. 
Stel nu dat een onderzoeksvoorstel 
naar de behandeling van alzheimer 
wordt ingediend, dan wordt de expert 
erbij gehaald die alles weet van actueel 
onderzoek op dit gebied, maar ook de 
expert die kan beoordelen of dit nieuwe 
onderzoek wel goed in elkaar steekt. 
nadat deze commissieleden (dat zijn er 
in totaal vijftien tot twintig) op papier de 
aanvragen hebben beoordeeld, komen 
ze bij elkaar in een vergadering, om hun 
mening te geven over de ingediende 
onderzoeken.‘

Ben jij daar zelf ook bij? 
‘ik ben als waarnemer aanwezig bij die 
vergadering. Ter voorbereiding lees ik 
alle aanvragen en de beoordeling van de 
experts door. Dat is een hele klus: als er 
meer dan twintig aanvragen binnenkomen, 
en dat is niet ongewoon, dan heb ik 
meer dan achthonderd pagina’s door te 
ploegen. in die vergadering ontmoet ik 
belangrijke mensen uit de wetenschap. 
als ik dan hoor welke mensen er met mij 
aan tafel zitten ben ik erg onder de indruk 
vanwege de bekende namen. Dat ik als 
waarnemer spreekbevoegd ben om mijn 
bijdrage te leveren aan deze discussie is 
iets waar ik best trots op ben.‘

Wat is jouw rol binnen de 
commissie?
‘Mijn rol is het benadrukken van de 

maatschappelijke relevantie van 
proefdiervrij onderzoek. De vraag die 
ik steeds opnieuw stel is dan ook: “wat 
is het effect van dit onderzoek voor de 
proefdieren?” Want dat is natuurlijk het 
állerbelangrijkst! Het is wel een bijzondere 
positie die ik inneem in dit gezelschap. 
Bij mijn eerste commissievergaderingen 
merkte ik wel dat ik extra mijn best moest 
doen om serieus genomen te worden als 
gesprekspartner en niet gezien te worden 
als ‘de dierenknuffelaar’. gezien mijn 
achtergrond als bioloog is het gelukkig ook 
bij de anderen aan tafel inmiddels helder 
dat ik een constructieve bijdrage lever aan 
het gesprek. Hen is het daarbij volstrekt 
duidelijk dat mijn belang ligt bij beter 
onderzoek dat niet alleen beter is voor 
mensen maar ook voor dieren!’

Wordt er in deze vergadering 
besloten welke projecten 
gefinancierd worden?
‘De aanvragen die in deze vergadering 
positief worden beoordeeld, gaan nog een 
tweede nieuwe ronde in. De onderzoekers 
worden uitgenodigd om opnieuw een 
onderzoeksvoorstel in te dienen. Het 
verschil met het eerste voorstel is dat het 
nu een veel uitgebreidere aanvraag moet 
zijn, waarbij nu echt alles tot in detail moet 
worden verantwoord. Deze uitgebreide 
aanvraag wordt opnieuw beoordeeld door 
een nieuwe groep van onafhankelijke 
experts. elk voorstel wordt door minimaal 
drie zogeheten referenten beoordeeld. 
Hun commentaar gaat vervolgens terug 
naar de commissie, waarna hierover 
opnieuw wordt vergaderd en knopen 
worden doorgehakt over welke voorstellen 
worden gefinancierd door zonMw.‘

Interview

Organoids gaan een groot verschil maken!
In ons magazine leest u vaak over de verschillende onderzoeken die Proefdiervrij ondersteunt. Het gaat daarbij 
om nieuw proefdiervrij onderzoek waardoor grote aantallen proefdieren vervangen gaan worden. Maar hoe 
kiest Proefdiervrij eigenlijk de projecten die ze ondersteunt? Debby Weijers, adviseur Wetenschap & Innovatie 
bij Proefdiervrij, is direct betrokken bij het beoordelen van aanvragen voor subsidies voor wetenschappelijk 
onderzoek. Zij vertelt hier graag meer over.

Debby Weijers
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Vervolg interview

Organoids gaan een groot 
verschil maken!

Betekent een ja van ZonMw dan 
ook een ja van Proefdiervrij?
‘nadat zonMw een onderzoeksvoorstel 
goedkeurt, gaat Proefdiervrij kennismaken 
met de onderzoeker of onderzoekers. 
Dit doen wij omdat wij nog een aantal 
extra voorwaarden stellen aan de 
projecten die wij financieren. zo willen 
we absoluut zeker weten dat er ook via 
ander onderzoek geen dieren betrokken 
zijn bij het project. Voor Proefdiervrij is het 
minstens zo belangrijk dat de onderzoeker 
persoonlijk gemotiveerd is om proefdieren 
te vervangen.‘

Kun je een voorbeeld geven van 
een project dat is goedgekeurd?
‘Om een mooi voorbeeld te noemen wil 
ik graag de Living Biobank onder de 
aandacht brengen. ik ben ervan overtuigd 
dat de “organoids”, miniatuurorganen 
met de persoonlijke eigenschappen 
van een patiënt, heel veel proefdieren 
gaan redden. ik vind de inzet van de 
onderzoekers ook echt geweldig: ze staan 
helemaal achter onze doelstelling en 
werken enthousiast met ons samen.  
Dr. Robert Vries is altijd bereid iets 
zodaning uit te leggen, zodat iedereen 
het kan volgen. Daarnaast zijn de 
onderzoekers heel uitgesproken in hun 
verwachtingen: ze verwachten maar liefst 
25% van het aantal proefdieren te kunnen 
vervangen door de organoids!‘

ZonMw
ZonMw is de organisatie die 
staat voor gezondheidson-
derzoek en zorgvernieuwing 
in Nederland. ZonMw speelt 
ook een belangrijke rol als 
het gaat om de ontwikkeling 
van (nieuw) proefdiervrij 
onderzoek.

Meer Kennis met Minder 
Dieren
zonMw werkt met haar programma 
Meer Kennis met Minder Dieren 
(MKMD) aan het terugdringen 
van het gebruik van proefdieren. 
Opdrachtgever voor dit programma 
is het ministerie van economische 
zaken (ez). zonMw werkt voor 
het programma MKMD nauw 
samen met deze opdrachtgever 
ez, wetenschappelijke instellingen, 
maatschappelijke organisaties en 
industrie.

Proefdiervrij werkt samen met 
zonMw sinds het jaar 2000. 
We zijn heel blij met deze 
samenwerking omdat zonMw 
de wetenschappelijke expertise 
kan leveren vanuit hun netwerk. 
Door de combinatie van deze 
expertise en onze connectie 
met de maatschappij komt een 
proefdiervrije wereld steeds 
dichterbij. 

Hoe staat het eigenlijk met 

De Living Biobank
Vorig jaar heeft u in ons magazine kennis kunnen maken met dr. Robert 
Vries. Hij werkt aan de ontwikkeling van organoids in een Living Biobank, 
een revolutionaire onderzoeksmethode waarbij geen dieren worden 
gebruikt en betere resultaten bereikt worden. Helpt u ons dit onderzoek 
een nóg groter succes te maken?

Wat is een organoid ook alweer?
Dr. Robert Vries, managing director van 
Hubrecht Organoid Technology, zet zich 
samen met zijn onderzoeksteam in om 
proefdieren te vervangen. Het team maakt 
gebruik van de techniek om stamcellen te 
verkrijgen van een volwassen mens. De 
verkregen stamcellen worden opgekweekt 
in een schaaltje met een speciaal medium 
dat ervoor zorgt dat de cellen zich 
gaan delen èn zich ontwikkelen tot het 
gewenste soort weefsel. zo groeien deze 
cellen uit tot celklompjes. zo’n celklompje 
kan een miniatuurorgaan vormen, denk 
bijvoorbeeld aan cellen die zich precies 

zo gedragen als een menselijke darm. 
Deze bijzondere klompjes cellen, met 
de persoonlijke eigenschappen van een 
patiënt, worden organoids genoemd. 

Living Biobank
De organoids worden opgeslagen zodat er 
een soort bibliotheek van weefsel ontstaat: 
de Living Biobank. Op deze manier 
hebben onderzoekers toegang tot veel 
verschillende soorten weefsel. Dit weefsel 
kan ingezet worden voor wetenschappelijk 
onderzoek, maar het kan ook een 
heel belangrijke rol spelen in de 
gezondheidszorg: voor elk individu kan in 

de toekomst getest worden welk medicijn 
het beste werkt of de minste bijwerkingen 
heeft. Beter voor mens en dier! 

Crowdfunding
Sinds 2014 ondersteunt Proefdiervrij dit 
onderzoek. Het project is nu op de helft 
van de looptijd: het heeft veel bekendheid 
gekregen en de bibliotheek is flink 
uitgebreid, maar we zijn er nog lang niet. 
Met de ontwikkeling van organoids hoopt 
dr. Robert Vries 25% van alle proefdieren 
te vervangen! Dat zijn tienduizenden 
dieren! Hiervoor heeft hij jouw hulp 
hard nodig! Bezoek zijn project op ons 
crowdfunding platform (proefdiervrij.
nl/crowdfunding) en draag bij aan dit 
geweldige onderzoek dat beter is voor 
mens én dier!
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Doodgewoon en nalaten
Onlangs kreeg Marja de 
dichtbundel “Doodgewoon” 
van Bette Westera in handen: 
‘Wat een prachtig boek! Het is 
geschreven voor kinderen en laat 
op overtuigende wijze zien dat 
doodgaan bij het leven hoort en 
daarom eigenlijk doodgewoon is. 

Ook voor volwassenen is dit boek zeker 
een aanrader. er staan ook gedichten in 
over huisdieren die doodgaan en intens 
betreurd worden. Wat ik diep in mijn hart 
miste waren de proefdieren want die 
worden niet met gedichten herdacht. nog 
steeds sterven jaarlijks ruim een miljoen 
proefdieren in nederlandse laboratoria. 
als u nadenkt over uw eigen sterfelijkheid 
is het mogelijk een idee om Proefdiervrij in 
uw testament op te nemen.  
Wilt u meer weten? Vul de antwoordkaart 
in. Doe hem in een enveloppe naar ons 
antwoordnummer 16068,  
2501 Ve Den Haag.  
Wij nemen dan contact met u op.’

Mist u hier de antwoordkaart?  
Bel ons op 070 - 306 24 68  
of ga naar www.proefdiervrij.nl/helpen/nalaten  
en vraag onze brochure aan.

Boekbespreking

Huisdieren 
Onderworpen en gebruikt, gekoesterd  
en bewonderd
Door Maarten Frankenhuis en René Zanderink

De hond is niet alleen de beste vriend 
van de mens, maar ook de alleroudste. 
aangenomen wordt dat de hond en 
de mens al zo’n 33.000 jaar geleden 
samenleefden. Hoe komt het dat van de 
miljoenen diersoorten in de wereld er 
niet meer dan een veertigtal diersoorten 
worden gehouden als gezelschapsdier 
of (landbouw)huisdier? Welke dieren 
zijn dat? Komen er door gericht fokken 

diersoorten bij of gaan oude soorten nu 
juist verdwijnen? Welke prijs betalen de 
dieren voor dat doorfokken? Op deze 
en nog heel veel andere vragen wordt 
een antwoord gegeven in dit razend 
interessante en prima leesbare boek. 
een aanrader voor iedereen die meer 
wil weten over de achtergrond van onze 
huisdieren, vanuit zowel persoonlijke als 
professionele interesse. 

Politieke toekomst  
van het proefdier

Sharon Dijksma

Erica Terpstra

Na het zomerreces zijn de politici definitief in de verkiezingskoorts 
verzeild geraakt. Voor de burger lijken de verkiezingen nog ver weg, maar 
het kabinet is al wel begonnen met de laatste loodjes. Het kabinet maakt 
deze maand namelijk zijn laatste begroting bekend. Na de verkiezingen  
liggen er voor maatschappelijke organisaties als Proefdiervrij nieuwe 
kansen om te lobbyen. Dat betekent dat Proefdiervrij met de nieuw 
gekozen politici in gesprek zal gaan om ervoor te zorgen dat de 
proefdierproblematiek hoog op de agenda komt te staan. 

in het huidige kabinet hebben de 
proefdieren behoorlijk de wind mee 
zowel Sharon Dijksma als Martijn van 
Dam hebben als staatssecretaris van 
economische zaken meer aandacht 
besteed aan de proefdieren dan een heel 
aantal vorige bewindslieden. De beste 
bewindspersoon voor proefdieren is nog 
steeds erica Terpstra. en dat is al héél 
lang geleden. 
Politieke aandacht is een goed 
begin, maar er moet meer gebeuren. 
Het lot van proefdieren moet ook 
daadwerkelijk worden meegewogen 
in beleidsbeslissingen. en dat kan 

nog wel een tandje beter. Proefdiervrij 
blijft zich daarvoor sterk maken. Bij 
politici, maar ook bij universiteiten en 
onderzoeksinstituten, want voor een echte 
maatschappelijke verandering heb je 
iedereen nodig.

Martijn van Dam
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Op vrijdag 27 mei vond het symposium “Plooien en Vouwen” plaats, dat tevens ook de donateursmiddag van 
Proefdiervrij was. Dit alles ter ere van het gezamenlijk onderzoek van Stichting Proefdiervrij, Universiteit Utrecht 
en het RIVM over de bescherming van de ongeboren baby tegen mogelijk schadelijke stoffen. 

Tijdens dit symposium stonden twee 
onderwerpen centraal: de benadering van 
risico’s én het terugdringen van het aantal 
proefdieren. een belangrijke spreker was 
professor aldert Piersma, hoogleraar 
Reproductie Toxicologie aan het instituut 
voor Risk assessment. Hij sprak over 
de mogelijkheden om de risico’s van 
stoffen voor de ongeboren baby te 
bepalen aan de hand van onderzoek met 
menselijke cellen. Hieronder leest u hoe 
deze bezoekers het symposium hebben 
ervaren:

Loes Nagglas
‘ik vond deze dag erg inspirerend, alleen 
al door de samenwerking die je ziet 
ontstaan. Je ziet dat mensen er hard 
aan werken om op een andere manier 
onderzoek te doen, zonder gebruik te 
maken van proefdieren. ik ben daar erg 
blij mee.‘

Sandra de Jong
‘ik vond het superinteressant! geweldig 
dat de wetenschap eindelijk onze 
roep om proefdiervrij onderzoek heeft 

overgenomen. Voor mij is het duidelijk 
dat die wetgeving nu toch echt veranderd 
moet worden!’ 

Donateursdag 2016

Sandra de Jong

Proefdiervrij stelt aan u voor:  
Els Jonkers

Vanaf 1 juli heeft het Proefdiervrijteam er een nieuwe collega bij: 
Operationeel Community Manager Els Jonkers. Als social media expert 
en online community builder gaat Els zich vooral bezighouden met het 
optimaliseren van onze social media platforms en het bouwen van een 
online community voor Proefdiervrij. 

els: ‘in mijn nieuwe functie ga ik mij voor 
de volle honderd procent inzetten voor 
een toekomst zonder proefdieren. en 
dat doe ik niet alleen! ik breng namelijk 
ook Semsi mee, mijn loyale vriendin en 
sidekick! 
ik moet er niet aan denken dat er proeven 
op Semsi gedaan zouden worden. 
gelukkig gebeurt dat niet. niet op haar, 
maar helaas op zoveel andere dieren nog 

wel. als online community builder wil ik 
graag het werk van Proefdiervrij onder 
de aandacht brengen bij zoveel mogelijk 
mensen en ze enthousiast maken voor 
ons mooie doel!’

Wij heten els en Semsi van harte welkom 
bij Proefdiervrij en wensen hen succes en 
vooral heel veel werkplezier! 

Anderen aan het woord
Bas van der Lans is de oprichter van internetbureau ‘Van Ons’. Met zijn bedrijf probeert hij regelmatig goed te 
doen voor dieren: zo is het bedrijf de trotse sponsor van de Poezenboot in Amsterdam én bouwde hij samen 
met Proefdiervrij het Proefdiervrij crowdfunding platform. Maar hoe kwam Bas voor het eerst in aanraking met 
Proefdiervrij? En hoe is de samenwerking met Proefdiervrij tot stand gekomen? Bas aan het woord:

Buurvrouw Janneke
‘Begin 2015 kwam ik in contact met 
Proefdiervrij door mijn buurvrouw 
Janneke die een envelopje in mijn hand 
schoof: “Bas, wil je mij helpen en ook 
doneren aan Proefdiervrij”? Meer offline 
fondsenwerving (dit is ‘persoonlijke 
werving’ in mensentaal, red.) kon haast 
niet!’

Telefoontje van Proefdiervrij
‘een week daarna belde Marja mij - 
puur toeval denk ik nog steeds - met 
de vraag of we mogelijk samen konden 
werken. Het eerste telefoontje was een 
lang telefoontje. Wát een visie in de 
organisatie! Ondernemen is richting 
kiezen en duwen. Van Marja leerde ik 
dat dit voor een stichting als Proefdiervrij 
precies hetzelfde geldt als voor een 
bedrijf. aan de telefoon vlogen de ideeën 
me letterlijk om de oren.’

Technieken voor een betere wereld
‘ik vind dat techniek moet bijdragen aan 
een betere wereld. zo studeerde ik ooit 
af op een rollator waarmee senioren een 
koffie-date met elkaar kunnen regelen. Dit 
om eenzaamheid onder senioren (33% 
van de senioren in nederland geeft aan 
regelmatig eenzaam te zijn!) te bestrijden. 
We moeten als mensheid in staat zijn 
goede technieken te ontwikkelen waarvoor 
geen enkel dier hoeft te lijden.’

Samenwerken voor nog meer 
slagkracht!
‘Het klinkt misschien cliché, maar ik wil jul-
lie allemaal uitnodigen om mee te denken 
over hoe we Proefdiervrij online nog veel 
beter neer kunnen zetten. Door samen te 
werken kunnen we meer trotse donateurs 
werven en vasthouden, zodat we samen 
voor nog meer slagkracht kunnen zorgen! 
Welke ideeën heb jij voor een beter Proef-
diervrij? en specifiek voor de website? 
Mail ze naar redactie@proefdiervrij.nl!’ Bas van der Lans

Loes Nagglas

Foto: Bas Kijzers
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Dinsdag
Vandaag krijg ik een mailtje binnen van een meisje dat op school een 
spreekbeurt wil houden over Proefdiervrij. ik mail haar de informatiebrochure 
en ik stuur via de post ook nog een paar pennen, een stapeltje kaarten en een 
aantal sleutelhangers die ze uit kan delen aan haar klasgenootjes. ze krijgt van 
ons ook een T-shirt toegestuurd dat ze tijdens haar spreekbeurt aan kan doen. 

Maandag
elke dag fiets ik vanuit Den Hoorn naar het kantoor in Den Haag. ik begin 
mijn werkdag met het checken van mijn mail. als er belangrijke zaken zijn 
binnengekomen via de mail dan zorg ik dat die direct geregeld worden. aan het 
eind van de ochtend brengt onze directeur Marja de afschriften van gulle giften. 
Vervolgens maak ik dan mooie bedankbrieven. in de middag geeft mijn collega 
Debby een aanmelding door van een dierenartsenpraktijk die mee wil doen met 
het dierdonorcodicil. ze vraagt aan mij of ik een informatiepakket wil klaarmaken 
voor de dierenartsenpraktijk zodat deze alle informatie en materialen in huis heeft!

Donderdag en vrijdag
Donderdag en vrijdag ben ik vrij en neemt mijn collega Marianne de receptie 
over. Vandaag fiets ik met mijn man naar de stad en doen we een rondje over de 
markt. We kopen wat fruit en groente en nemen nog een lekker kopje koffie op 
een terrasje in de zon! ’s Middags oogst ik op mijn balkon heerlijke munt, salie en 
verveine. Daarna laat ik deze kruiden drogen zodat ik er later thee van kan zetten. 
aan het einde van de middag ga ik nog even een kopje koffie drinken bij mijn oma 
die onder ons woont. 

De week van Corrina 
Ik ben Corrina van Dorp en werk als telefoniste/receptioniste bij 
Proefdiervrij. Met veel plezier vertel ik u hierover.

Woensdag
Op woensdag ga ik altijd wat 
eerder naar kantoor, zodat ik even 
gezellig bij kan kletsen met mijn 
collega Marianne. Woensdag is 
de enige dag dat we samen bij de 
receptie zitten, dus dat maakt de 
woensdagen altijd extra gezellig! 
Terwijl Marianne begint met het 
verwerken van de bestellingen uit 
onze webwinkel ga ik aan de slag 
met de mail. in de middag komt 
het hele team bij elkaar voor een 
kopje koffie en wat lekkers. Dan 
bespreken we ook onze nieuwe 
projecten en inventariseren we 
of er nog meer kantoorartikelen 
besteld moeten worden.

Met bloed, zweet en tranen
Kort nadat Sonja was ingeloot voor de Nijmeegse Vierdaagse besloot 
zij de vierdaagse te lopen voor Proefdiervrij! Het was de start van twee 
crowdfunding projecten van Proefdiervrij waardoor Sonja enthousiast 
raakte om zich in te zetten voor de proefdieren. Beide projecten zijn 
gericht op de ziekte kanker. Sonja: ‘Met liefde heb ik gelopen voor een 
betere toekomst voor dieren, en mensen met kanker!’. Op 22 juli haalde 
Sonja, ondanks hitte en hevige buien, de eindstreep van de Nijmeegse 
Vierdaagse. 

Wie is Sonja? 
‘Hoi, ik ben Sonja Tepper, ben 54 jaar en 
werk in de zorg. Samen met mijn vriendin 
Monique en onze poes noortje vormen 
we een knus gezinnetje. ik wandel graag, 
vooral in de natuur, het geeft mij rust en 
ontspanning en maakt mijn hoofd leeg. 
ik houd van uitdagingen en avontuur, 
vandaar dat ik mij heb aangemeld voor  
55 km van de nijmeegse Vierdaagse.’

Wat is jouw motivatie om voor 
proefdieren op te komen? 
‘Sinds ik op de pelgrimstocht in Pamplona 
langs de stierenvechten-arena wandelde, 
voelde ik de pijn, het verdriet en de angst 
van de stieren. De tranen stonden in mijn 
ogen en ik beloofde de stieren te helpen 
door middel van donaties. Kort daarna ben 
ik ook maandelijks aan Proefdiervrij gaan 
doneren. Het is vreselijk als je je bedenkt 

wat een angst, pijn en verdriet deze dieren 
moeten voelen.’

Hoe heb je de donaties bij elkaar 
gekregen? 
‘Via de site van de vierdaagse konden 
mensen mij sponsoren. Het was mijn 
doel om boven de € 1000,- uit te komen. 
Het was even spannend of ik het ging 
halen, maar ik heb het hele bedrag bij 
elkaar gelopen! ik ben erg trots dat er 
zoveel mensen mij wilden sponsoren voor 
proefdiervrije onderzoekmethoden tegen 
kanker. ze steunen hierdoor niet alleen 
een belangrijk doel, maar het gaf mij ook 
energie en blijheid om de nijmeegse 
Vierdaagse te volbrengen.’ 

Heeft Sonja u 
geïnspireerd en 
wilt u zelf ook een 
geweldig leuke 
actie starten voor 
Proefdiervrij?

Dat kan! Stuur een mailtje 
met uw idee naar Angela via 
het mailadres  
naber@proefdiervrij.nl. 

Voorbeelden van acties die 
vrijwilligers in het verleden hebben 
gedaan voor Proefdiervrij: 
-  Boetes instellen ten bate van 

Proefdiervrij als er gebeld wordt 
in de klas

- Proeverij voor Proefdiervrij
- Verkoop schilderij 
- Hardlopen 
- Cupcakes bakken 
-  Vrijwilliger worden voor onze 

webwinkel 
- Uw eigen idee?

Sonja Tepper bij de finish
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Lezersvraag
Waarom geldt een maximumgewicht voor dieren die via het 
dierdonorcodicil worden gedoneerd?

Het overlijden van je huisdier is een nare 
gebeurtenis. Dat je overleden huisdier 
het leven van een proefdier kan redden, 
kan een vorm van troost bieden. Maar 
hoe werkt dat precies? als uw hond, kat, 
konijn, rat of cavia komt te overlijden kunt 
u het dier afstaan aan de Universiteit 
Utrecht (overleg altijd eerst met uw 
dierenarts). Uw huisdier redt dan direct het 

leven van een proefdier.
Waarom een dier niet kan worden 
gedoneerd als het meer dan dertig kilo 
weegt heeft puur te maken met regels van 
de aRBO. De dieren moeten verplaatst en 
dus getild worden. een ondergrens aan 
het gewicht bestaat niet; ook een chiwawa 
of Jack Russell worden dankbaar in 
ontvangst genomen.

Mooie dingen uit het buitenland
Niet-menselijke personen
zijn chimpansees niet-menselijke 
personen? Harvard-professor Steven 
Wise, oprichter van het non-Human 
Rights Project in de VS, vindt in ieder 

geval van wel. al jarenlang zet hij zich 
in om de rechten en bescherming van 
chimpansees te verbeteren volgens 
de zogenaamde ‘habeas-corpus 
gedachte’. Dit betekent niet dat hij wil dat 

chimpansees moeten kunnen stemmen en 
trouwen, maar wel dat zij het recht krijgen 
op lichamelijke vrijheid en integriteit. 

Wettige personen
Steven Wise richt zich in zijn rechtszaken 
op vier verschillende chimpansees: 
Tommy, Kiko, Hercules en Leo. Hercules 
en Leo werden gebruikt in biomedisch 
onderzoek; zij zijn proefapen. Ondanks 
alle inzet van het non-Human Rights 
Project en de erkenning van de rechter dat 
chimpansees wettige personen kúnnen 
zijn, is het recht van habeas corpus (nog) 
niet aan deze apen toegekend. 

Stap in de goede richting
De rechtszaken hebben wel veel 
teweeggebracht. Steven Wise zet hiermee 
de eerste stap in de goede richting voor 
de chimpansees. alle ophef heeft ervoor 
gezorgd dat, ondanks de negatieve 
uitspraak van de rechter, Leo en Hercules 
niet meer worden gebruikt voor onderzoek 
en dat zij binnenkort kunnen genieten van 
hun rust in een opvangcentrum. 

DIERDONORCODICIL

Huisdier
redt
proefdier!

Historisch Materiaal

Proefdiervrij in de media
Het onderwerp ‘dierproeven’ leeft in onze maatschappij. Dierproeven zijn namelijk niet meer van deze tijd, zeker 
gezien alle nieuwe technologieën die ontwikkeld worden die proefdieren kunnen vervangen. Ook de media heeft 
door de jaren heen aandacht geschonken aan dierproeven. Graag blikken wij terug op enkele mediamomenten 
van Proefdiervrij.

Editie NL
in juli 2015 werd Proefdiervrij 
geïnterviewd door editie nL over 
de ontwikkeling van technieken 
die proefdieren overbodig 
maken. Marieke Krikhaar, 
toen communicatie adviseur 
bij Proefdiervrij, sprak over de 
ontwikkeling van proefdiervrije 
onderzoeksmethodes die niet 
alleen beter zijn voor dieren maar 
ook voor de mens!

RTL Boulevard en vele anderen
en dan nog even een terugblik naar tien jaar geleden, toen we ons Hondendiner organiseerden. een tiental Bekende 
nederlanders namen onze uitnodiging om met hun hond te komen dineren, van harte aan waardoor deze publiciteitsstunt breed 
onder de aandacht werd gebracht bij RTL Boulevard en bij vele regionale en lokale zenders. niet eerder stond een actie van 
Proefdiervrij zo prominent in de spotlights! Het gaf natuurlijk ook geweldig leuke plaatjes.

RTL Nieuws
Op 16 juni 2016 sprak angelica Reitsma, communicatie adviseur bij Proefdiervrij, 
met het RTL nieuws over de ontwikkeling van organs-on-chips. Deze technologie 
maakt het mogelijk om menselijke mini-orgaantjes te kweken en op een chip te 
plaatsen. Door middel van deze chips kunnen de effecten van medicijnen getest 
worden, zonder dat daar een proefdier aan te pas komt! 

Steven Wise
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Bestel nu  
proefdiervrije artikelen
Op deze pagina vindt u een selectie van de artikelen van Proefdiervrij. 

A. Jouw dierschilderij BEDRAg
  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 een mooi olieverfportret. € 24,95 

B. Jouw dierentekening
  astrid Hoving tekent op a3 formaat gedetailleerde portretten. Bij deze  

tekeningen moet rekening worden gehouden met een wachttijd,  
want astrid brengt elk haartje van de vacht in beeld! € 160,- 

C. Verjaardagskalender! 
  in het kader van een afstudeerstage maakte Lyza Mazur deze  

prachtige verjaardagskalender. Met deze kalender (formaat a5)  
helpt u mee om het proefdierenleed terug te dringen. € 16,50 

D. Sleutelhanger
  Hanneke Rosenbrand figuurzaagt deze houten sleutelhangers.  

Voor dagelijks gebruik, de sleutelbos van de buren of als decoratie  
in de auto! Keuze uit kat, muis of konijn. € 3,95 

E. Armband met inscriptie
  Tamara van Vugt maakt schitterende koperen armbanden met inscriptie.  

Leuk om cadeau te doen en een mooie manier om de proefdieren  
te helpen! € 11,95 

F. Potloodolifant
  annette Ophorst staat met familie en vrienden klaar om nieuwe  

olifantjes bij te haken. elke schrijfklus wordt een feestje met zo’n  
olifant op het potlood! € 2,95 

g. Halskettingen
  nel Bruser maakt voor Proefdiervrij de feestelijkste halskettingen  

in de kleuren zalmroze, turquoise, taupe, groen en lichtbeige. € 13,95 

H. geurzakjes
  Yvonne Verboekend maakt geurzakjes voor een heerlijk geurende  

linnenkast in de kleuren wit en beige! € 7,95 

Ondergetekende machtigt hierbij Proefdiervrij om éénmalig 
onderstaand bedrag te incasseren

Rekening

naam  m/v

Straat

Postcode/plaats

Handtekening

Op www.proefdiervrij.nl/proefdiervrijwilligers vindt u meer artikelen van vrijwilligers.  
Met hun hobby helpen zij Proefdiervrij in de strijd tegen proefdierenleed.  
Stuur deze bon naar: Proefdiervrij, groot Hertoginnelaan 201, 2517 eS Den Haag.
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