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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 doordrongen 
dat proefdieren daadwerkelijk kunnen worden vervangen dankzij de 
ontwikkeling van proefdiervrije modellen.

Dit magazine staat in het thema van afscheid nemen
Op de voorkant van dit magazine staat daarom deze keer een foto van vliegende 
ganzen. Van trekvogels weet je gelukkig zeker dat ze altijd weer terugkomen. 
Proefdiervrij moet niet alleen afscheid nemen van onze aftredende voorzitter, maar 
ook van onze collega Els. Zij gaat met pensioen nadat zij drieëndertig jaar lang voor de 
administratie van Proefdiervrij zorgde. Wij hopen dan ook dat beiden zich nog regelmatig 
op ons kantoor laten zien!

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.

Afscheid nemen is moeilijk
Eind november heb ik van twee collega’s afscheid moeten nemen. Met Els, onze 
‘boekhouder’ heb ik zeker 20 jaar samengewerkt. Wij hebben de organisatie zien 
groeien van een clubje met een ledental van een kleine achtduizend naar de huidige 
organisatie die vijftigduizend donateurs telt. Een ontwikkeling waaraan Els met hart en 
ziel heeft bijgedragen. Het voelt vreemd en een beetje leeg dat ze niet meer op haar 
bekende versleten bureaustoel zit. Onze voorzitter Thijs Riechelmann ken ik al bijna 
net zo lang als Els. Vanaf het begin van mijn directeurschap heeft hij mij met raad en 
daad bijgestaan op het gebied van communicatie. Ook andere dingen die ik in mijn werk 
tegenkwam kon ik altijd met hem bespreken.

Om Els en Thijs te bedanken voor hun jarenlange inzet wil ik ze graag een passend 
cadeau aanbieden. Echter, Els en Thijs willen helemaal geen cadeau voor zichzelf. 
Het liefste willen zij een cadeau voor de proefdieren. De wens van Els is al in vervulling 
gegaan. Zij wilde namelijk ook een goede opvolger als afscheidscadeau. Dat is Eddy 
geworden (zie verderop in dit blad). Thijs gaf aan dat hij enorm onder de indruk is van 
het bloedvatonderzoek dat Stephan Huveneers uitvoert. Als afscheidscadeau vraagt hij 
u allen om de voortgang van dit onderzoek mogelijk te maken. Helpt u mee om hem een 
onvergetelijk afscheidscadeau te geven?

Marja Zuidgeest
Directeur Proefdiervrij

Volg Proefdiervrij via social media en www.proefdiervrij.nl
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Hoe ben je in de wereld van de 
dierenbelangenorganisaties 
terecht gekomen?
‘Via een baantje bij een drukkerij kwam 
ik terecht bij een reclamebureau. Dat 
was het begin van een internationale 
carrière in de reclame en marketing. In 
de zeventiger jaren werkte ik aan een 
nogal spraakmakende campagne van de 
Stichting Ideële Reclame (Sire). Hierbij 
werden huisdiereigenaren gewezen op 
hun verantwoordelijkheid. Onze posters 
kregen grote bekendheid. Zo was er een 
foto van een hond die vast stond aan 
een boom met de tekst ‘En voor Caesar 
hebben we een mooi adres gevonden 
op de Veluwe.’ In die tijd werden bij het 
begin van de zomervakantie veel dieren 
gedumpt. Zelfs na al die jaren weten nog 
steeds veel mensen zich deze campagne 
te herinneren.’

Hoe ben je bij Proefdiervrij  
terecht gekomen?
‘In de negentiger jaren zat ik in het bestuur 
van de landelijke Dierenbescherming 
met communicatie in mijn portefeuille en 
maakte ik kennis met Proefdiervrij dat 
toen nog slechts 7.500 leden telde. Zo 
ontmoette ik Marja die toen al directeur 
was van Proefdiervrij. Ik was enorm 
onder de indruk van de gedrevenheid 
van het team van Proefdiervrij. Toen 
ik na vijf jaar uit het hoofdbestuur van 
de Dierenbescherming stapte, hield ik 
contact met Marja en werd ik adviseur 
communicatie bij Proefdiervrij. In het jaar 
2000 werd ik voorzitter van de Raad van 
Toezicht.’

Dat was in het jaar van de fusie?
‘Dat klopt. Wat ik een heel bijzondere 
gebeurtenis vond was de fusie van de 
Anti-Vivisectie-Vereniging (AVS) en 
Proefdiervrij. De AVS was een slapende 
stichting met veel vermogen waarmee 
in de voorgaande jaren weinig werd 
gedaan. Door de fusie kwam meer geld 
beschikbaar om campagnes te kunnen 
voeren en daardoor ontstonden betere 
mogelijkheden om nieuwe leden te 
werven. Binnen betrekkelijk korte tijd 
groeide Proefdiervrij uit naar een stichting 
met 50.000 donateurs. Dat betekende dat 
Proefdiervrij slagvaardiger aan het werk 
kon.’

Hoe vond je het om voorzitter van 
de Raad van Toezicht te zijn?
‘Het was vooral de betrokkenheid van de 
mensen van Proefdiervrij die mijn functie 

als voorzitter zo uitdagend maakte. Ik 
genoot ervan om met hen te sparren. Om 
eerlijk te zijn vind ik de naam Raad van 
Toezicht eigenlijk niet correct. Toezicht 
houden is helemaal niet leuk. En als je 
bijvoorbeeld een goede accountant hebt 
die overzicht houdt, valt er al veel minder 
te controleren. Als het aan mij lag zou de 
raad beter ‘Raad van Toezicht en Advies’ 
kunnen heten. De taak van onze raad is 
volgens mij vooral motiveren, initiëren, 
activeren en oké, ja ook controleren. De 
adviserende functie is veel belangrijker en 
ook het allerleukste. Dat is ook de reden 
waarom ik dit al die jaren met zoveel 
plezier heb gedaan.’

Zijn er gebeurtenissen die in  
de afgelopen jaren bijzondere 
indruk hebben gemaakt? 
‘Wat ik heel indrukwekkend vond was 
het opheffen van de cosmeticalijst door 
het Europese verbod in 2013. Dit was 
natuurlijk een prachtige afsluiting van een 
jarenlange campagne.’ 
‘Waar ik ook met heel veel plezier aan 
mee heb mogen werken is een tv-spot 
die veel stof heeft doen opwaaien. 
In deze spot sprak een man met een 
verdacht flesje in zijn hand een argeloze 
wandelaar aan met de vraag ‘mag ik dit 
in de ogen van uw hond spuiten?’. De 
hondeneigenaar reageerde uiteraard 
zeer verontwaardigd met ‘bent u 
helemaal gek geworden!’. Enkele 
onderzoekers reageerden na uitzending 
van de spot uiterst verbolgen en vonden 
dat we wetenschappelijk onderzoek 
presenteerden als amateuristisch 
dierenkwellen. Maar daar ging het 
natuurlijk helemaal niet over. In de spot 
wordt de kijker juist aan het denken gezet. 
Want wat je ziet is dat, hoe ‘genuanceerd’ 
mensen ook kunnen denken over 
dierproeven, het een heel ander verhaal 
wordt als het je eigen huisdier betreft. Dat 
zet mensen echt aan het denken.’

Onze voorzitter neemt afscheid

Proefdiervrij is slagvaardiger geworden!
In dit interview met Thijs Riechelmann kijken we terug op zijn jarenlange 
loopbaan als communicatieadviseur bij Proefdiervrij en voorzitter van 
de Raad van Toezicht van onze stichting. We kijken ook vooruit, want 
Thijs heeft een heel bijzondere wens. Hij hoopt van harte dat u mee 
wilt helpen bij het realiseren van deze wens. Een wel heel speciaal 
afscheidscadeau…

Thijs Riechelmann, geboren in 
1941 te Amsterdam. Hij maakte 
na zijn universitaire studie 
Notariaat (1965) carrière in het 
marketing/communicatievak, waar 
hij onder andere directiefuncties 
vervulde bij grote internationale 
communicatiebureaus in binnen- 
en buitenland. Hij startte in 1988 
zijn eigen bureau en verkocht 
dat in 2000. In datzelfde jaar 
werd hij benoemd tot voorzitter 
van de Raad van Toezicht van 
Proefdiervrij. Dit najaar treedt hij af 
na zestien jaar voorzitterschap. Thijs Riechelmann
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Vervolg interview

Proefdiervrij is slagvaardiger 
geworden!
‘Wat ik ook erg mooi vond om mee 
te maken is de ontwikkeling van 
Proefdiervrij als organisatie. Proefdiervrij 
transformeerde in de loop der jaren van 
een actiegroep naar een organisatie die 
goede banden onderhoudt met politici en 
wetenschappers. Vooral het laatste was 
vroeger ondenkbaar. Onderzoekers en 
mensen van Proefdiervrij zagen elkaar 
toen als gezworen vijanden. Nu werken 
ze gezamenlijk aan de vervanging van 
proefdieren. Dat is toch prachtig?’

Je hebt aangegeven dat je geen 
afscheidscadeau wil voor jezelf?
‘In al de jaren dat ik betrokken was bij 
het werk van Proefdiervrij heb ik heel 

wat onderzoeken voorbij zien komen 
en nieuwe technieken ontwikkeld 
zien worden. Het belang van dergelijk 
onderzoek ligt in het feit dat daardoor 
proefdieren vervangen gaan worden. 
Goed en betrouwbaar onderzoek kán 
ook alleen maar als dat zonder dieren 
gebeurt. Een muis is nu eenmaal geen 
mens. Hoeveel je ook zou sleutelen aan 
de genen van zo’n dier. 

Als er één onderzoek is dat bewijs levert 
dat dieren geen goed onderzoeksmodel 
zijn, dan is het wel het proefdiervrije 
bloedvatonderzoek van dr. Stephan 
Huveneers. Zoals gezegd, muizen 
zijn geen mensen, hun bloedvaten 

bereiken namelijk nooit de leeftijd van 
de bloedvaten van mensen. Het is dan 
ook volstrekt onlogisch om muizen te 
gebruiken als je de veroudering van 
bloedvaten wilt onderzoeken. 
Maar dit onderzoek is wel van groot 
belang. We weten namelijk nog zo weinig 
van bloed- en vaatziekten, terwijl hier 
zoveel oudere en jonge mensen aan 
lijden. Daarom test dr. Stephan Huveneers 
met menselijk materiaal. Hij werkt met 
chirurgisch afval waarmee hij onderzoek 
doet naar de verouderingsprocessen van 
menselijke bloedvaten.’

Heb je nog een speciale 
boodschap voor onze lezers?
‘Wat ik heel mooi zou vinden is wanneer 
de voortgang van het bloedvatonderzoek 
van dr. Stephan Huveneers gegarandeerd 
kan worden. Ik ben ervan overtuigd dat 
zijn onderdoek gaat bewijzen dat je 
betere resultaten behaalt als je uitgaat 
van menselijk materiaal in plaats van het 
diermodel. En dat niet alleen, hij verzamelt 
ook essentiële informatie over bloed- en 
vaatziekten. Daarom zou ik de lezers 
heel graag willen oproepen om gul te 
doneren aan dit onderzoek. Dat zou het 
allermooiste afscheidscadeau zijn dat ik 
mij kan wensen.’

Lobby voor de proefdieren
In de media zie je er niet zoveel van, maar in Den Haag gonst het van 
de activiteiten om het proefdiergebruik terug te dringen. Proefdiervrij 
werkt nauw samen met ZonMW (de organisatie voor zorgonderzoek en 
zorginnovatie) om Nederland in 2025 wereldleider te maken als het gaat 
om proefdiervrije innovatie. Wie dit ook tot doel heeft gesteld is Martijn 
van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken.

Op dit moment buigt het NCad (Nationaal 
Comité advies dierproevenbeleid) zich 
over de adviesaanvraag van Martijn 
van Dam om een afbouwschema voor 
dierproeven op te stellen. Het NCad 
behandelt deze adviesaanvraag met 
het oog op de ambitie om proefdiervrije 
innovatie te realiseren. 
Ook onderzoekt het Rathenau Instituut, 
in opdracht van de staatssecretaris van 

OCW, hoe en op welke termijn het gebruik 
van apen in dierproeven afgebouwd kan 
worden. 

Proefdiervrij is bij al deze trajecten 
betrokken. Wij maken ons sterk dat het 
geen rapporten worden die in de kast 
verdwijnen en pakken door met concrete 
acties. 

Martijn van Dam

Afscheidscadeau
Wilt u er ook voor zorgen dat de wens van Thijs in vervulling gaat? Ga naar www.proefdiervrij.nl en doneer aan het proefdiervrije 
bloedvatonderzoek van dr. Stephan Huveneers.

Boekbespreking

Zijn we slim genoeg om te 
weten hoe slim dieren zijn?

Door Frans de Waal

Frans de Waal is een bioloog die beroemd is door zijn onderzoek naar 
het gedrag van apen. Hij kreeg veel kritiek te verwerken omdat hij jaren 
geleden al constateerde dat deze dieren een gevoelsleven hebben dat 
weliswaar simpeler, maar in wezen identiek is aan dat van de mens. 

Ook chimps en bonobo’s kennen 
‘hogere’ gevoelens als medelijden en 
dankbaarheid en handelen daar ook naar. 
Lange tijd was het taboe in de wetenschap 
om apen of andere dieren intelligentie 
of emoties toe te dichten. Dat werd 
afgedaan als een sentimentele manier 
van denken. Aan de hand van talloze 

voorbeelden waarbij diverse diersoorten 
voorbij komen, toont Frans de Waal aan 
dat dieren slim zijn en emoties hebben. 
Dit boek is dan ook een echte aanrader 
voor iedereen die zich graag wil verbazen 
over alle slimmigheden die dieren kunnen 
tentoonspreiden!
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Hoe staat het eigenlijk met 

Het bloedvatonderzoek?
In december vorig jaar maakten we kennis met dr. Stephan Huveneers. 
Proefdiervrij financiert het onderzoek van Stephan naar de opbouw van 
humane bloedvaten. Veel van dit soort onderzoek wordt in proefdieren 
gedaan, maar we willen juist meer weten over de situatie in het menselijk 
lichaam. Door het proefdiervrije onderzoek van Stephan kunnen er op 
termijn veel dierexperimenten worden vervangen. 

Muismodel wordt niet oud genoeg
Hart- en vaatziekten zijn een groot 
probleem in de westerse samenleving. 
Inmiddels weten we dat leeftijd hierbij een 
grote rol speelt. Bij veroudering worden 
bloedvaten stijver, wat kan zorgen voor 
hart- en vaatproblemen. Het muismodel 
is niet geschikt voor onderzoek hiernaar, 
want muizen worden hooguit een paar 
jaar oud. 

Humaan model
Het is dan ook van groot belang om een 
beter model te ontwikkelen om meer 
te weten te komen over menselijke 
bloedvaten. Daarom ontwikkelt Stephan 
een menselijk bloedvat model waarmee 

uiteindelijk een stukje menselijk bloedvat 
wordt gereconstrueerd met daarin levende 
cellen. Het model is zo levensecht dat 
zelfs sprake is van een bloedsomloop en 
verschillen in bloeddruk. 

Samenwerking
Niet alleen Stephan realiseert zich dat 
het tijd is voor een beter model. Hij 
heeft in het afgelopen jaar meerdere 
samenwerkingen weten op te zetten 
met andere Nederlandse instituten. Een 
van deze samenwerkingen richt zich op 
onderzoek naar het verschil in bloedvaten 
in de hersenen met bloedvaten in de 
rest van het lichaam. Het lijkt er namelijk 
op dat de bloedvaten in de hersenen 

niet gevoelig zijn voor het “verstijven”. 
Als de onderzoekers erachter komen 
waardoor dit verschil optreedt, kan 
vervolgonderzoek worden gedaan om de 
verstijving van bloedvaten te voorkomen. 

Crowdfunding
Draag je steentje bij aan dit geweldige 
onderzoek dat beter is voor mens en dier: 
bekijk zijn project op onze website  
www.proefdiervrij.nl en doneer!

Nieuwe website gelanceerd!
Heeft u het al gezien? Proefdiervrij heeft een gloednieuwe website! De afgelopen maanden zijn wij druk bezig 
geweest met het vormgeven van de nieuwe website en wij zijn dan ook apetrots op het resultaat! 

Nog meer mensen bereiken 
Met onze nieuwe website hopen wij u 
nóg beter te kunnen informeren over 
alle ontwikkelingen op het gebied van 

proefdiervrij onderzoek en nog meer 
mensen te bereiken die zich in willen 
zetten voor een proefdiervrije wereld. 
Bent u benieuwd geworden naar onze 

nieuwe website? Kom dan gauw een kijkje 
nemen!

Laat uw mening horen! 
Wij zijn ontzettend blij met onze 
nieuwe website, maar wij zijn ook 
heel nieuwsgierig naar wat u van de 
vernieuwde website vindt!  
Laat uw mening horen en stuur een mail 
naar info@proefdiervrij.nl.

Schenken

Het één na mooiste kerstcadeau 
voor de proefdieren 
Het mooiste cadeau dat een proefdier zich deze kerst kan wensen is natuurlijk dat hij niet meer gebruikt hoeft te 
worden. Totdat het zover is kunt u deze kerst de proefdieren het één na mooiste geschenk geven, namelijk uw 
langdurige steun.

Het is tegenwoordig heel makkelijk 
om een schenkingsovereenkomst met 
Proefdiervrij aan te gaan voor minimaal  
5 jaar (langer mag ook!). Daarvoor hoeft u 
niet meer langs bij de notaris maar kunt u 
direct bij ons terecht.

Hieronder staat hoe dat in zijn 
werk gaat
1.  Bel Corrina van Dorp of Marianne van 

den Ende. Zij maken de papieren voor 
u klaar en sturen deze naar u toe.

2.  U vult het bedrag in, zet uw 
handtekening en stuurt het formulier 
terug in de retourenveloppe.

3.  Marja Zuidgeest zet haar handtekening 
op het formulier en zorgt ervoor dat 
u het volledig ingevulde formulier 
ontvangt voor uw administratie. 

Onze receptionistes Corrina en Marianne

Marja Zuidgeest directeur Proefdiervrij

Doe het vandaag nog en geef 
de proefdieren dit één na 
mooiste cadeau voor de kerst. 
Zelf krijgt u ook een cadeautje. 
Dat krijgt u dan van de 
belastingdienst in de vorm van 
een belastingteruggave. Leuker 
kunnen we het niet maken en 
nog makkelijker kan haast niet!

Foto: Bas Kijzers
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Op 4 oktober was het dierendag, de perfecte dag om behalve onze huisdieren ook de dierenklinieken die zich 
inzetten voor het dierdonorcodicil in het zonnetje te zetten! Deze dierenklinieken spelen een belangrijke rol in 
het vervangen van proefdieren in het onderwijs. Op dierendag wilden wij hen dan ook op een speciale manier 
bedanken voor hun geweldige inzet! 

Snoeppot met dropkatjes
Als dank voor hun inzet stuurden wij alle 
dierenklinieken die aangesloten zijn bij 
het dierdonorcodicil een snoeppot die 
gevuld was met dropkatjes. Een aantal 
dierenklinieken stuurde ons als dank 
een gezellige foto van het team met 
de snoeppot. Andere dierenklinieken 
lieten ons weten hoe zij smulden van de 
dropkatjes. Al met al een zeer geslaagde 
dierendagactie!

Meer weten?
Wilt u meer weten over het 
dierdonorcodicil? Bezoek dan onze 
website of stuur een e-mail naar 
ddc@proefdiervrij.nl. 

Dierenklinieken in het zonnetje 
zetten op dierendag

Cosmetica blijft jeuken
Wat waren we blij toen in maart 2013 de Europese Commissie het Europese test- en handelsverbod op 
diergeteste cosmetica goedkeurde! Eindelijk zou in heel Europa geen cosmetica verkocht mogen worden 
waarvoor dierproeven werden gedaan. Helaas was de vreugde van korte duur. 

China
In diezelfde tijd werd namelijk bekend dat 
Europese cosmeticamerken verplicht zijn 
om dierproeven te laten doen als zij hun 
producten in China willen verkopen. Voor 
iedereen die zo hard gestreden heeft voor 
het Europese verbod was dat afschuwelijk 
nieuws.

Europese wet wordt gehandhaafd, 
maar negeert export
Onlangs werd door het Hof van Justitie 
van de Europese Unie de import 
tegengehouden van cosmetica waarvan 

de ingrediënten buiten Europa op 
dieren waren getest. Het is mooi dat het 
Europese verbod wordt gehandhaafd, 
maar wat buiten Europa (bijvoorbeeld in 
China) met Europese cosmetica gebeurt 
valt helaas buiten de radar.

Van cosmeticalijst naar stimulering 
proefdiervrij onderzoek
Het blijft jeuken dat Europese 
cosmeticamerken elders in de wereld 
dierproeven doen. Velen betreuren dat 
er geen proefdiervrije cosmeticalijst meer 
bestaat. Die zal er ook niet komen omdat 

wij niet beschikken over het kapitaal of de 
menskracht om betrouwbare informatie te 
kunnen geven over dierproeven in China. 
Buiten Europa kunnen we geen verschil 
meer maken. Waar wij nu wél verschil 
kunnen maken voor de proefdieren 
is in de wetenschap. Daarom richt 
Proefdiervrij zich op de ontwikkeling van 
proefdiervrij onderzoek. Daarmee worden 
daadwerkelijk proefdieren vervangen en 
dat is iets waarover we wél zekerheid 
kunnen geven!

Anderen aan het woord
Josien Jacobs werkt bij de afdeling Communicatie van de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. 
Sinds anderhalf jaar werkt ze nauw samen met Proefdiervrij als het gaat om het dierdonorcodicil. 

Het wat?
‘Ik wilde altijd al bij de faculteit 
Diergeneeskunde werken. Het leek me 
zo’n dynamische en bijzondere faculteit. 
En dus maakte ik anderhalf jaar geleden 
de overstap van de faculteit Recht, 
Economie, Bestuur en Organisatie naar 

de faculteit Diergeneeskunde. Een wereld 
van verschil: van juristen naar veterinairs, 
van wettenbundels naar studielandschap 
en van toga’s naar witte jassen. Al heel 
snel zei mijn leidinggevende: “Ik heb een 
leuk project voor je: het dierdonorcodicil.” 
‘Het wat?’, dacht ik. Ik ging me erin 

verdiepen en zo kwam voor mij het eerste 
contact met Proefdiervrij tot stand. 
Niet lang na die eerste kennismaking met 
Proefdiervrij kwam het Klokhuis op bezoek 
om de aflevering ‘Donordier’ te maken. 
Ik begeleidde de cameraploeg enkele 
dagen en wist binnen een mum van tijd 
alles over het dierdonorcodicil. Een mooie 
vuurdoop!’

De wereld een beetje  
mooier maken
‘Ik vind het belangrijk om een steentje bij 
te dragen aan een betere wereld. Werken 
bij de Universiteit Utrecht betekent 
werken voor en met wetenschappers die 
een belangrijke bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van onze samenleving. Samen 
dragen we door innovatief onderzoek en 
onderwijs bij aan de maatschappelijke 
rol van de universiteit. Dankzij het 
dierdonorcodicil kunnen proefdieren 
vervangen worden in het onderwijs. 
Een overleden huisdier kan ingezet 
worden voor practica waardoor studenten 
kunnen blijven oefenen op echte dieren 
zonder dat er proefdieren aan te pas 
komen. Persoonlijk vind ik het een mooi 
gegeven dat je met je eigen overleden 
huisdier het leven van een ander dier 
kunt redden. Helaas krijgen we, ondanks 
onze inspanningen, nog niet altijd genoeg 
dieren binnen via het dierdonorcodicil. 
En dat terwijl honden en katten juist zo 
belangrijk zijn voor ons onderwijs.’

Samenwerking
‘Ik heb de medewerkers van Proefdiervrij 
leren kennen als enthousiaste, betrokken 
en inspirerende mensen. Tijdens de 
gezamenlijke brainstorms over het 
dierdonorcodicil zie ik bevlogenheid 
en passie. Daardoor komen we samen 
tot nieuwe ideeën en hopelijk in de 
toekomst tot nog meer aandacht voor het 
dierdonorcodicil!’

Josien Jacobs

Dierenkliniek Wilhelminapark
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Dinsdag
Eddy: ‘Ik schrijf meteen alles op dat Els vertelt.’ 
Els: ‘Ik moet Eddy regelmatig vragen om te wachten, want dan gaat het over iets 
dat later pas aan bod komt.’ 
Eddy: ‘Als het belangrijke informatie is, wil ik het toch graag op papier zetten..!’ 

Maandag
Els: ‘Het overdragen van al mijn werkzaamheden is een immens karwei. Ik ben 
ooit vanuit het niets gestart. Er is zoveel dat belangrijk is om te weten! Vandaag 
zijn we bezig geweest met de boekhouding. Belangrijk is dat de verschillende 
posten op het juiste nummer worden geboekt.’

Vrijdag
Eddy: ‘Vandaag zijn de incasso’s aan de beurt. Dat betekent dat we inloggen 
op onze bankrekening en via een nogal complexe procedure de maandelijkse 
donaties op onze rekening worden gezet. Dat dit zo ingewikkeld is, zorgt ervoor 
dat anderen niet met het geld aan de haal kunnen gaan dat voor de proefdieren 
is bedoeld. Het is dus cruciaal dat ik alle stappen exact goed doorloop.’

De week van Els en Eddy

Welkom en afscheid 
Els Roberti gaat in december met pensioen. Meer over Els leest u op 
bladzijde 15. Zij wordt opgevolgd door Eddy Soffers, die overstelpt wordt 
met bergen informatie. Graag geven we je een exclusief inkijkje in hun 
samenwerking.

Woensdag
Els: ‘Elke factuur die we 
binnenkrijgen moet ingeboekt, 
gecontroleerd en geparafeerd 
worden. Pas als alles klopt, 
wordt er betaald. Dat vergt een 
uitgebreide administratie. 
Eddy: ‘Het is erg belangrijk dat 
alles helder en overzichtelijk 
is, want binnenkort komt de 
accountant langs voor een 
tussentijdse controle!’ 

Donderdag
Els (met knipoog): ‘Niet 
onbelangrijk voor mij en mijn 
collega’s; vandaag buigen we ons 
over de salarisadministratie.’

Wat opviel in social media
Dierendag is een feestelijk dag voor de dieren. Ze worden verwend met 
een nieuw speeltje, wat lekkers of een extra lange wandeling. Maar we 
hebben het hier over onze huisdieren. Het feestje geldt niet voor de 
proefdieren. Zij zitten in vele laboratoria achter gesloten deuren in een 
kooi, onzichtbaar voor de buitenwereld. 

Om de proefdieren op dierendag 
zichtbaar te maken vroegen wij onze 
volgers op Facebook en Twitter om 
onze dierendagpost te delen met al 
hun vrienden. Deze deelactie was een 
groot succes! Bijna duizend mensen 
hebben ons bericht gedeeld en meer dan 
achthonderd mensen gaven ons bericht 

een like of stuurden een reactie. We willen 
graag iedereen die heeft meegedaan 
hartelijk bedanken.

Samen met onze volgers en donateurs 
werken we aan een toekomst waarin 
dierendag voor elk dier een feest is omdat 
er geen proefdieren meer zijn!

Bedankt! 
Wij zetten ons altijd hard in om meer aandacht en meer bekendheid voor de proefdieren te krijgen. Dit doen we 
met hart en ziel, want wij geloven in een betere wetenschap zonder het gebruik van proefdieren. 

Maar dit kunnen wij niet alleen en daarom 
willen wij, jullie, onze donateurs, hartelijk 
bedanken. Door jullie onvoorwaardelijke 
inzet hebben we al heel veel mooie 
proefdiervrije methodes kunnen 
financieren. Op dit moment werken 

we ontzettend hard om het testen van 
chemische stoffen op een andere manier 
uit te laten voeren. Om de veiligheid van 
één stofje te testen worden namelijk 1.300 
ratten gebruikt. 
Dat zijn er ongelofelijk veel. Om hier 

verandering in te brengen heeft prof. 
Aldert Piersma een proefdiervrije 
testmethode uitgedacht. We weten zeker 
dat deze er met jullie hulp gaat komen! 
Meer informatie over deze testmethode 
kan je vinden op: www.proefdiervrij.nl 

Foto: Dream
stim
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Lezersvraag
Wat gebeurt er met het geld voor onze crowdfunding projecten?

Het fenomeen crowdfunding is niet nieuw. 
Door middel van crowdfunding lukt het 
bijvoorbeeld artiesten om een cd uit te 
brengen en ondernemers om een winkel 
te starten. Maar soms lukt het niet om 
genoeg geld bij elkaar te krijgen. Dan 
zorgt de artiest of ondernemer ervoor dat 
het geld wordt teruggestort. 

Dat levert weleens vragen op over hoe 
dat dan is geregeld bij ons crowdfunding 
platform. 

Dat werkt namelijk wat anders. Als een 
streefbedrag voor een bepaald project 
niet wordt gehaald, gaat het ingezamelde 
bedrag tóch naar dat project. Dan gaan 
we in gesprek met de onderzoeker om 
samen te zoeken naar een manier om zo 
dicht mogelijk bij het streefdoel te komen.

Nieuws uit het buitenland

Mini-brein Luxemburg
Wetenschappers van de Universiteit van Luxemburg zijn erin geslaagd om een kunstmatig mini-brein te 
ontwikkelen. Omdat het bestaat uit menselijk breinweefsel is het een veel beter model voor hersenonderzoek 
dan het proefdiermodel. Deze mooie doorbraak zal dus niet alleen voor vervanging van proefdieren zorgen, 
maar ook voor betere resultaten! 

Het onderzoeksteam wil het mini-brein 
in gaan zetten voor onderzoek naar de 
ziekte van Parkinson. 

Zo kunnen onderzoekers meer leren 
over deze ziekte en mogelijk nieuwe 
behandeltherapieën ontwikkelen.

De wetenschappers uit Luxemburg zijn 
ervan overtuigd dat proefdieren vervangen 
kunnen worden door modellen die betere 
resultaten geven. Zoals een van de 
onderzoekers zegt: “het is geen kwestie 
óf, maar wannéer dierproeven overbodig 
worden.”

Onze Els gaat met pensioen
In oktober 1983 stapte Els Roberti voor het eerst binnen bij Proefdiervrij (toen nog de Nederlandse Bond tot 
Bestrijding van de Vivisectie). Als eerste betaalde kracht sinds lange tijd stond ze voor de taak om vanaf nul 
een administratie op te zetten. ‘Mijn taak binnen Proefdiervrij was de financiële administratie. Ik heb dus echt 
meegemaakt hoe Proefdiervrij vanuit niets is uitgegroeid tot een professionele organisatie!’

Bijzondere momenten
Het liefst blijf ik meer op de 
achtergrond, maar toen we actie 
voerden tegen het transport van in 
het wild gevangen apen, dat was 
in 1994, was ik de enige die in 
het grote apenpak paste. Het was 
een geweldige belevenis om met 
een klein vliegtuig naar Brussel 
te vliegen waar we dozen met 
handtekeningen aanboden aan de 
Eurocommissaris.

Op reis!
Op 1 december ga ik officieel 
met pensioen. Eerst neem ik 
tijd om heerlijk niets te doen en 
met vriendinnen op sjouw te 
gaan. Maar er staan nu al reizen 
naar Mexico en Lapland op het 
programma. Ook met de caravan 
gaan mijn man en ik het er heerlijk 
van nemen. En natuurlijk kom ik 
tussentijds graag nog even op de 
koffie bij Proefdiervrij!

De honden
Meermalen kwam een 
probleemhond in mijn leven 
waarvoor op dat moment dringend 
opvang werd gezocht. De meeste 
jaren bij Proefdiervrij was ik samen 
met mijn trouwe hondenmaatjes. 
De eerste was Thomas, daarna 
kwam Bas, die werd opgevolgd 
door Hunter en later door Floris. 

Heel bijzonder was de fotoshoot 
voor Proefdiervrij waar mijn hond 
Bas aan deelnam. Hij deed zo 
zijn best en het werd zo’n mooi 
aandenken. Want, wat we toe nog 
niet wisten, was dat hij nog maar 
enkele dagen te leven had.Wat ik een erg leuke actie vond 

was een sponsorloop die we 
in 1991 organiseerden in het 
Vondelpark in Amsterdam. Ik hielp 
mee met de catering. Dit leverde 
een leuke foto op!
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Bestel nu  
proefdiervrije artikelen
Op deze pagina vindt u een selectie van de artikelen van Proefdiervrij. 

A. NIEuW! Armband met inscriptie BEDrAg
  Tamara van Vugt maakt schitterende koperen armbanden met inscriptie.  

Stuur de naam van het dier naar vandenende@proefdiervrij.nl  
dan krijg je deze binnen enkele weken toegestuurd! € 15,95 

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 naar vandenende@proefdiervrij.nl, dan maakt  
zij een mooi olieverfportret van het dier. € 24,95 

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. 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 

F. Halskettingen
  Nel Bruser maakt voor Proefdiervrij de feestelijkste halskettingen  

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

g. 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 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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