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Samenvatting
Zoals in vele andere landen, zijn onderzoekers in Nederland wettelijk verplicht om 3V methodes
toe te passen. Volgens artikel 10 van de Wet op de Dierproeven is het verboden om een dierproef te
verrichten als het doel van die proef ook kan worden bereikt zonder (levende) proefdieren te
gebruiken (Vervanging), met minder proefdieren (Vermindering) of met minder ongerief voor de
dieren (Verfijning). Deze wetgeving is gebaseerd op “the three Rs principles” (Replacement,
Reduction and Refinement) van Russell and Burch. Ondanks verschillende initiatieven om 3V kennis
makkelijker toegankelijker maken (zoals 3V databases), zijn er aanwijzigen dat het zoeken naar en
het toepassen van deze 3V methodes in de praktijk nog niet optimaal is.
Deze scriptie beschrijft een exploratieve studie waarin de nationale situatie omtrent het zoeken
naar en het toepassen van 3V kennis is geïnventariseerd. Hierbij is specifiek gekeken naar hoe er
momenteel gezocht wordt naar de 3Vs, wat met als obstakels ziet bij het toepassen van de 3Vs en
hoe 3V gebruik geoptimaliseerd kan worden.
De eerste fase van deze studie omvat een nationale enquête met vragen over 3V gebruik in de
praktijk en over behoeftes, wensen en visies ten aanzien van de 3V’s. De enquête is verstuurd naar
onderzoekers, proefdierdeskundigen en DEC leden werkzaam binnen verschillende typen
organisaties, waaronder universiteiten, Contract Research Organisaties (CRO) en de industrie. De
tweede fase omvat een workshop waaraan geïnteresseerde respondenten van de enquête deel
konden nemen. Tijdens deze workshop zijn, naast de enquêteresultaten, ook actuele kwesties op 3V
gebied besproken en verder uitgediept. Voor Nederland was deze workshop uniek, omdat niet
eerder DEC leden, proefdierdeskundigen en onderzoekers uit verschillende disciplines en
organisaties bij elkaar waren gekomen om met elkaar over deze onderwerpen in gesprek te gaan.
De belangrijkste resultaten van de enquête laten onder andere zien dat 3V informatie vaak
gezocht (en gevonden) wordt in bronnen zoals collega’s, biotechnici en de proefdierdeskundige en
veel minder in literatuurbronnen. Als obstakels voor optimaal 3V gebruik worden onder andere
onbekendheid met de mogelijkheden en gebrek aan financiële middelen en tijd genoemd. Tijdens de
workshop hebben deelnemers ideeën en ervaringen uitgewisseld rondom de vraag wat er nodig is
om 3V gebruik in Nederland te verbeteren. Gezamenlijk hebben zij consensusstatements gevormd
over de voor hen belangrijkste onderwerpen zoals onderwijs, openheid en kennis uitwisseling.
Aan

de

hand

van

deze

consensusstatements,

een

theoretisch

kader

gericht

op

(gedrags)verandering en eigen ervaringen van de projectgroep zijn aanbevelingen geformuleerd en
innovatiemogelijkheden beschreven ter verbetering van het 3V gebruik.
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Summary
As in many other countries, researchers in the Netherlands are obliged by law to implement
available 3R methods in their research. This means that every attempt should be made to Replace,
Reduce and Refine animal use. Efforts, such as the development of 3R databases, have been made to
make 3R information more available and more easily accessible. However, in practice, knowledge of
3R databases and skills to search in these databases turn out to be limited.
This report describes a study to gain more insight into the current practice of 3R information
search and implementation. The first phase of the study consisted of a national survey on the 3Rs. A
questionnaire was sent to scientists, members of Animal Ethics Committees (AECs) and animal
welfare officers of Contract Research Organizations, industry and universities. The second phase of
the study consisted of a workshop in which interested respondents of the questionnaire discussed
the questionnaire results as well as ways to improve the implementation of 3R knowledge. This
workshop was unique for the Netherlands, because it was the first time that AEC members, animal
welfare officers and researchers from different disciplines and backgrounds met in order to discuss
3R related issues.
Results from the survey indicate that 3R information is often obtained from other sources than
literature in databases, such as colleagues and animal care takers. According to the respondents, the
most important barriers for 3R search and implementation are time, financial resources and
unfamiliarity with the 3R possibilities. The participants of the workshop discussed different issues
related to the improvement of the implementation of 3R knowledge. The participants formulated
consensus statements on the most important topics.
These consensus statements, together with a theoretical framework aimed at (behavioral)
change and experiences of our own project group, formed the basis of recommendations for
improving the implementation of 3R information.
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1 Inleiding
Al in 1959 beschreven Russell en Burch drie principes om ‘inhumanity’ bij het handelen van
dieren in experimenteel onderzoek terug te dringen, en waar mogelijk uit te sluiten (P 54, Russell and
Burch 1959). Deze drie principes zijn bekend geworden als de “3Rs” van Replacement, Reduction, en
Refinement. In het Nederlands worden deze vertaald naar Vervanging, Vermindering en Verfijning
ofwel de 3Vs. Ze worden ook wel de 3V methoden, principes of alternatieven genoemd. Wanneer er
een alternatief, zoals bijvoorbeeld een computermodel of weefselkweek gebruikt kan worden in
plaats van een dierexperiment, spreken we van Vervanging. Met Vermindering wordt het gebruik van
minder dieren bedoeld, bijvoorbeeld door de juiste statistiek toe te passen en door het gebruik van
een verantwoorde proefopzet. Verbeteringen in de proefopzet die leiden tot minder pijn voor de
dieren door bijvoorbeeld pijnbestrijding of een verhoogd dierenwelzijn door bijvoorbeeld
kooiverrijking vallen onder Verfijning. In 1977 zijn deze methoden opgenomen in de Wet op de
Dierproeven (WoD Tweede‐Kamer 1977) onder artikel 10 1a: “Het is verboden een dierproef te
verrichten voor een doel dat, naar de algemeen kenbare, onder deskundigen heersende opvatting,
ook kan worden bereikt anders dan door middel van een dierproef, of door middel van een dierproef
waarbij minder dieren kunnen worden gebruikt of minder ongerief wordt berokkend dan bij de in het
geding zijnde proef het geval is.” Maar wat is “de algemeen kenbare, onder deskundigen heersende
opvatting” precies? Zitten alle deskundigen op één lijn wat betreft opvattingen over de 3Vs? Hoe
wordt er in de praktijk naar deze methoden gezocht? En wanneer kan men met zekerheid zeggen dat
er goed dan wel voldoende is gezocht? De wet geeft hier geen kader voor met het risico dat ieder
individu, afdeling of instelling hier een eigen invulling aan geeft.

1.1 Wet op de Dierproeven
Binnen instellingen, zoals universiteiten, (farmaceutische) industrieën en instituten, mogen
alleen dierproeven verricht worden wanneer hiervoor, door de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, een vergunning is afgegeven (artikel 2, WoD Tweede‐Kamer 1977). Daarnaast dient
er een (proefdier)deskundige aangesteld te zijn die toezicht houdt op het welzijn van de proefdieren
(artikel 14, WoD Tweede‐Kamer 1977). Onderzoekers die binnen hun onderzoek gebruik maken van
dierproeven, dienen bevoegd te zijn alvorens zij een dierproef opzetten dan wel uitvoeren. Deze
bevoegdheid wordt verkregen door het succesvol afronden van een wettelijk voorgeschreven cursus
proefdierkunde (artikel 9, WoD Tweede‐Kamer 1977). Dit maakt de onderzoeker wel wettelijk
bevoegd, maar nog niet bekwaam in het uitvoeren van proefdierkundige handelingen. Bekwaamheid
kan verworven worden door training en ervaring. Het vergaren van deze ervaring en het trainen
vergen vaak veel tijd, daarom wordt veelal de hulp ingeschakeld van Biotechnici en dierverzorgers
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(artikel 12, WoD Tweede‐Kamer 1977). Zij kunnen naast de verzorging van de proefdieren, ook
gedeeltelijk of volledige de daadwerkelijke uitvoering van een dierproef overnemen, zoals injecteren,
bloedafname of het verrichten van kleine bio‐medische ingrepen.
De Wet op de Dierproeven stelt ook dat het verboden is “een dierpoef te verrichten indien niet
daarover tevoren een advies is uitgebracht door een erkende dierexperimentencommissie (DEC)”
(artikel 10a, WoD Tweede‐Kamer 1977). Een DEC dient uit tenminste zeven leden te bestaan
waaronder een evenredig verdeeld aantal deskundigen op het gebied van dierproeven,
alternatieven, dierenbescherming en ethische toetsing. Daarnaast mag de voorzitter van een DEC
ook niet in een arbeidsverhouding staan met de vergunninghouder waar advies aan verleend wordt
(Artikel 18a, WoD Tweede‐Kamer 1977).

1.2 Aanleiding
Ervaringen van het Centraal Dierenlaboratorium te Nijmegen zijn dat het optimaal gebruik
maken van bestaande informatie over de Vervanging, Vermindering of Verfijning (3Vs) van
dierproeven niet eenvoudig is. Veel informatie ligt opgeslagen in talloze databases, websites,
rapporten en materialen. Er is een gedegen zoekstrategie nodig om hier de juiste 3V informatie uit te
kunnen halen. Daarnaast ligt ook veel informatie over 3V kennis bij personen bij personen zelf, dit
wordt ook wel impliciete kennis genoemd. Deze vorm van kennis is moeilijk bereikbaar, wat optimale
toepassing van de 3Vs bemoeilijkt. Tevens heeft 3V informatie een interdisciplinair karakter
(biomedische wetenschappen, proefdierkunde, statistiek, ICT, etc.) waardoor bruikbare toepassingen
van kennis tussen deze disciplines makkelijk over het hoofd gezien kunnen worden. Daarnaast spelen
bij optimale kennisdeling van 3V informatie ook talloze andere factoren een rol, zoals
beschikbaarheid van financiële middelen om kennisdeling te faciliteren en regelgeving of
concurrentiebelangen die kennisdeling in de weg staan. Daarnaast speelt ook en de
verantwoordelijkheid om wetenschappelijke kwaliteit optimaal te waarborgen maar ook de
onzekerheid wat deze investering van tijd en moeite daadwerkelijk gaat opleveren. Momenteel zijn
er geen benchmark gegevens beschikbaar over hoe hier in de praktijk mee wordt omgegaan.
Uit een enquête onder onderzoekers binnen het UMC St Radboud te Nijmegen bleek dat er
slechts marginaal gezocht wordt naar deze 3V methodes (Leenaars, Savenije et al. 2009). Het zoeken
vindt vrijwel uitsluitend plaats in databases zoals PubMed die niet op 3V informatie ingericht zijn en
waardoor er vaak te veel, te weinig of niet relevantie publicaties worden gevonden (Leenaars,
Savenije et al. 2009). De resultaten uit deze enquête zijn aanleiding geweest voor een nationale
studie naar het zoekgedrag en gebruik van de 3V methoden en een inventarisatie van

9

verbetermogelijkheden. Dit project is uitgevoerd binnen het

3R Research Centre (3RRC), de

onderzoeksgroep van het Centraal Dierenlaboratorium (CDL) van het UMC St Radboud Nijmegen.
Financiering is mogelijk dankzij de verleende subsidie door ZonMw.

1.3 ZonMw Project
ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.
Doormiddel van subsidies stimuleren zij onderzoek en ontwikkeling op dit gebied. Dierexperimenten
worden veel gebruikt in het biomedisch onderzoek. Ze worden niet alleen gebruikt voor de
verwerving van kennis over biologische processen in dier en mens en voor het verwerven van inzicht
over ziekten, maar ook voor het schatten van effecten en risico's van geneesmiddelen, chemische
stoffen en andere invloeden. Sommige van deze dierproeven worden wettelijk voorgeschreven, de
uitvoering van dierproeven is geregeld in de eerder besproken Wet op de dierproeven (Wod). Sinds
2000 voert ZonMw het programma Dierproeven Begrensd uit. Tot nu toe is een breed spectrum aan
initiatieven, vooral fundamenteel wetenschappelijk van aard, gefinancierd. Deze brede inzet op
vooral kennisvermeerdering is zeer nuttig, zonder nieuwe inzichten stokt de innovatie. Het
toepasbaar maken en vervolgens daadwerkelijk toepassen en verspreiden van resultaten krijgt
binnen dit programma steeds meer aandacht. (ZonMw 2010)
Het project beschreven in deze scriptie is ondergebracht in het ZonMw programma Dierproeven
begrensd II en staat geregistreerd onder de naam: “3V informatie in de praktijk – landelijk onderzoek
naar het zoeken, vinden en toepassen van de 3Vs”.
Het project is opgedeeld in twee fases. De eerste fase omvat een beschrijvend deel van de
huidige situatie dat door middel van een enquête in kaart is gebracht. De tweede fase bestaat uit een
workshop waarin op interactieve en verkennende wijze naar verbetermogelijkheden is gezocht. Het
doel van de eerste fase is het verkrijgen van benchmark gegevens om de huidige situatie rondom de
3Vs in kaart te brengen. Hoe wordt bijvoorbeeld bestaande 3V kennis gevonden en toegepast? In de
tweede fase wordt gekeken naar de verschillen en overeenkomsten in opvattingen tussen de
onderzoekers, proefdierdeskundigen en DEC leden op het gebied van zoeken en implementeren van
de 3Vs in de praktijk. Hiervoor worden de drie beroepsgroepen uit verschillende organisaties binnen
Nederland bij elkaar gebracht. Deze doelgroepen komen normaliter niet in een vast verband bij
elkaar. Dit onderzoek creëert daarom een unieke situatie, waarin dieper in gegaan kan worden op
wensen en prioriteiten ten aanzien van verbetering van het 3V zoek‐ en implementatieproces.
Tevens wordt er een start gemaakt met het formuleren van mogelijkheden ter optimalisering van 3V
het gebruik.

10

1.3.1 Probleem‐ en vraagstelling
In het UMC St Radboud te Nijmegen bleek het zoek‐ en implementatie proces rond om de 3Vs
niet optimaal te zijn (Leenaars, Savenije et al. 2009). De Nederlandse wetgeving omtrent
dierproeven, de WoD, verwacht dit echter wel.
De verwachting was dat de situatie omtrent het zoekgedrag naar de 3Vs niet uniek is voor
Nijmegen, maar waarschijnlijk binnen heel Nederland speelt. Deze hypothese is bevestigd door
resultaten uit de nationale enquête uit het eerste deel van het onderzoek, dat beschreven staat in
hoofdstuk 2.
De resultaten van de eerste fase van het onderzoek dienden als aanleiding voor de tweede fase.
Literatuur uit de innovatie‐ en communicatiewetenschappen geven belangrijke inzichten in de
implementatie en acceptatie van innovaties, in het geval van deze studies dus mogelijkheden ter
optimalisering van 3V gebruik en implementatie van 3V kennis. Binnen een huidig regime dient er
ruimte (in)gezien te worden voor verbetering, ook wel een niche genaamd. Binnen dit project
definiëren we niche dus als een ruimte binnen het werkveld van de proefdierkunde en andere
aanverwante disciplines waarbinnen mogelijkheden liggen ter verbetering of optimalisering 3V
gebruik. Daarnaast zullen oplossingen gedragen moeten zijn alvorens zo door een gehele doelgroep
geaccepteerd zullen worden. Binnen deze studie ligt de focus op betrokken beroepsgroepen rond om
een DEC aanvraag. De vraagstelling voor de tweede fase van het onderzoek luidt dan ook als volgt:

Op welke wijze kunnen de niches, aangedragen door de betrokkenen bij de DEC aanvraag, leiden
tot een verbetering van het implementatieproces van 3V kennis?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn een tweetal deelvragen opgesteld:
1) Welke niches worden door de betrokkenen van de DEC aanvraag aangedragen?
2) Op welke wijze kan vorm gegeven worden aan de implementatie van deze
innovatiemogelijkheden?

Het doel van deze fase binnen het project is dan ook om op een gestructureerde wijze de huidige
gang van zaken rondom implementatie van 3V kennis te verbeteren. Een eerste stap in dit proces is

11

het analyseren van de factoren die een rol spelen bij het zoeken naar en implementeren van deze 3V
kennis.

1.4 Leeswijzer
De focus in deze scriptie zal voornamelijk liggen op de workshop in de 2e fase. Omdat de
resultaten van de eerste fase van het project hebben gediend als input voor de tweede fase, zullen
de resultaten uit de 1ste fase beknopt worden omschreven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 beschrijft het
theoretische kader waarbinnen fase 2 van het project is geplaatst. In hoofdstuk 4 is de opzet van
deze workshop beschreven en in hoofdstuk 5 een verslag van de gevoerde discussies tijdens de
workshop. In hoofdstuk 6 staan de voornaamste conclusies uit de workshop met discussie en
aanbevelingen. Deze scriptie vormt de basis voor de rapportage aan ZonMw.
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2 Vooronderzoek: nationale enquête
De eerste fase is opgezet om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken rondom 3V gebruik.
De studie van Leenaars et. al. (2009) heeft model gestaan voor de opzet van de nationale enquête,
met het oog op de vraag: Is het zoekgedrag zoals gezien in Nijmegen ook nationaal aan de orde?
De eerder genoemde enquête van Leenaars heeft zich vooral gericht op de zoekstrategie naar 3V
informatie in (online) literatuur bronnen en databases. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze
eerdere enquête en een aantal pilot interviews is gekozen voor een bredere scoop in de nationale
enquête. Zo zijn er naast vragen omtrent zoekstrategie in literatuur ook zaken opgenomen als visie
op de 3Vs, obstakels/stimulansen voor 3V gebruik in de praktijk en gebruik van andere soorten
informatiebronnen zoals collega’s, cursussen/opleidingen, congressen en ervaring. De resultaten van
de nationale enquête hebben de basis gevormd voor de workshop in fase II.
In dit hoofdstuk worden beknopt de methode, resultaten en discussie van de eerste fase
besproken.

2.1 Methode
Om de huidige situatie in kaart te kunnen brengen, zijn alle Nederlandse vergunninghouders
benaderd. Hieronder vallen alle universiteiten, (farmaceutische‐)bedrijven, kennis instituten en
contract research organisaties in Nederland die dierproeven uitvoeren. De beroepsgroepen die direct
betrokken zijn bij de goedkeuringsaanvraag van een dierexperiment, te weten onderzoekers,
proefdierdeskundigen en DEC leden, zijn gedefinieerd als de doelgroepen. Voor het breed uitrollen
van de enquête in Nederland is eerst een pilot fase ingevoerd met testenquêtes. Hiermee zijn
onduidelijkheden en fouten ten aanzien van de enquête zo veel mogelijk ondervangen. Iedere
doelgroep is gevraagd een online enquête in te vullen omtrent het zoeken, vinden en implementeren
van de 3V informatie in de dagelijkse praktijk.

2.1.1 Benadering doelgroepen
In verband met de wet op de privacy zijn de contact gegevens van de diverse beroepsgroepen
niet direct opvraagbaar. De doelgroepen zijn echter wel indirect te benaderen.
De proefdierdeskundigen zijn benaderd via de beroepsgroep proefdierdeskundigen van de
Nederlandse Vereniging voor Proefdierkunde (NVP). De link naar de online enquête is in een
begeleidende e‐mail naar de beroepsgroep gestuurd, die deze vervolgens naar haar leden heeft
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doorgestuurd. Ook de onderzoekers zijn via het proefdierdeskundigen netwerk benaderd. Iedere
proefdierdeskundige kreeg het verzoek om iedere 10e onderzoeker met “artikel 9 registratie” binnen
zijn of haar organisatie de e‐mail door te sturen met daarin de link naar de onderzoekers enquête.
Alle Nederlandse DEC’s zijn bekend bij de koepelorganisatie Nederlandse Vereniging van DEC’s
(NVDEC). Voor het verspreiden van de online enquête onder DEC leden is daarom het NVDEC bestuur
benaderd. Deze heeft de verschillende DEC secretariaten verzocht de enquête door te sturen naar de
individuele DEC leden. Het bestuur van de NVDEC heeft de DEC secretariaten naast de link naar de
online enquête ook een email gestuurd met daarin het verzoek en aanbeveling om medewerking te
verlenen aan dit project.

2.1.2 Enquête
De basis van de enquête was voor alle beroepsgroepen gelijk, hierin zijn zij bevraagd over vier
thema’s in relatie tot de 3Vs: (1) de visie op de 3Vs in het algemeen, (2) de informatiebronnen die
gebruikt worden, (3) praktisch gebruik en toepassing van de 3Vs in de praktijk en (4) de visie voor de
toekomst wat betreft verbetering. Daarnaast zijn er per beroepsgroep ook enkele vragen toegevoegd
die specifiek betrekking hebben op hun werkveld. Onderzoekers zijn bijvoorbeeld bevraagd over hun
handelingen binnen het zoekproces naar de 3Vs. Welke databases gebruikt men? In welk stadium
van het onderzoek wordt er gezocht naar de 3Vs? Hoe lang wordt er dan gezocht en door wie? De
proefdierdeskundige is het adviesorgaan op het gebied op de 3Vs. De focus binnen deze
beroepsgroep lag dan ook op hoe dit advies tot stand komt en wat ermee gebeurt. De DEC leden zijn
specifiek bevraagd over de huidige toetsingsprocedure. Aan welke onderwerpen zou men
bijvoorbeeld meer aandacht willen besteden? De drie verschillende versies van de enquête zijn
toegevoegd als bijlage.

2.2 Resultaten enquête
In totaal hebben 52 onderzoekers van 17 verschillende organisaties de enquête volledig ingevuld.
Welk percentage dit is van de totale groep actief werkzame onderzoekers in Nederland is moeilijk te
achterhalen. Door de indirecte benaderwijze is niet duidelijk hoeveel onderzoekers daadwerkelijk de
enquête toegestuurd hebben gekregen. Daarnaast is ook niet bekend hoeveel onderzoekers met een
zogenaamde artikel 9 status momenteel betrokken zijn bij dierexperimenten. Van de
proefdierdeskundigen hebben 15 personen de enquête ingevuld, dit staat gelijk aan 47% van de
actief werkzame beroepsgroep. Totaal hebben 18 DEC leden de enquête ingevuld. Ook hiervan is het
percentage van de totale beroepsgroep moeilijk te achterhalen. Het is wel bekend hoeveel DEC’s er
in Nederland actief zijn. In 2008 waren er 23 door de minister van VWS erkende DECs actief, waarvan
één DEC in twee en één DEC in drie kamers vergadert (VWA 2009) de cijfers van 2009 zijn op dit
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moment nog niet bekend. Er is echter niet beken uit hoeveel DEC leden iedere DEC bestaat. Het
minimale aantal leden per DEC is 7, wat neer zou komen op 9% van de actieve DEC leden in
Nederland. Maar ook dit percentage is niet zeker, omdat een DEC lid in meerdere DEC’s zitting kan
nemen. De cijfers zijn wel bekend bij het VWA maar niet openbaar.
De respondenten aantallen doen vermoeden dat er een zelfs‐selectie heeft plaats gevonden, hier
zal verder op in gegaan worden in de discussie in paragraaf 2.3.
In

de

sub‐paragraven

hieronder

volgen

korte

opsommingen

van

de

belangrijkste

enquêteresultaten per thema, met het oog op de workshop. Een volledig overzicht van de resultaten
is als bijlage toegevoegd. Ook zullen de resultaten per beroepsgroep voor publicatie worden
aangeboden aan wetenschappelijke tijdschriften (Cuijpers, de Vries et al. In prep.; Cuijpers, Leenaars
et al. In prep.; Cuijpers, Leenaars et al. In prep.).

2.2.1 Visie
Aan de hand van 13 stellingen is de huidige visie op de 3Vs bevraagd. Na het lezen van de stelling
konden respondenten kiezen uit vijf opties: 1)helemaal mee oneens, 2)mee oneens, 3)neutraal, 4)
mee eens of 5) helemaal mee eens. In tabel 1 staat het percentage per beroepsgroep en antwoord
per stelling, optie 1 en 2 zijn samengevoegd evenals optie 4 en 5. De overzichten van de originele
resultaten per beroepsgroep zijn terug te vinden in de bijlagen.
In grote lijnen liggen de drie groepen op een zelfde lijn wat betreft hun reactie op de stellingen.
Een ruime meerderheid is het eens met de stellingen: “Het toepassen van de 3Vs is belangrijk vanuit
het oogpunt van dierenwelzijn” (>98%), “het optimaal toepassen van de 3Vs is belangrijk in mijn
functie” (>77%),“Een beter dierenwelzijn zorgt voor betere onderzoeksresultaten” (>65%) en “Er
blijven vaak mogelijkheden liggen op het gebied van de 3Vs” (>56%). Oneens is de meerderheid het
met de stellingen: “Toepassen van de 3Vs remt innovatie” (>73%), Toepassen van de 3Vs is in het
belang van het dier, maar niet van nut voor de onderzoeker” (>67%) en “Ik sta afwijzend tegenover
het toepassen van 3V mogelijkheden vanwege de noodzaak om resultaten te vergelijken met eerdere
bevindingen” (>71%). Bij de overige stellingen is meer verdeeldheid in de antwoorden te zien. Wel
valt op dat de proefdierdeskundigen meer eenduidiger zijn in hun antwoorden. Zo zijn zij het
duidelijk niet eens met de stellingen: “Vinden van de 3Vs is eenvoudig” (67%), “Implementeren van
de 3Vs is eenvoudig” (53%) en “Toepassen van de 3Vs remt innovatie” (80%). Met de stelling
“Implementatie van de 3Vs verhogen de kosten van onderzoek” is 60% van de proefdierdeskundigen
het oneens.
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Tabel 1: Visie op de 3Vs.
Percentage (%) Respondenten (O=onderzoeker, P=proefdierdeskundige, D=DEC lid) (helemaal) mee oneens, neutraal of
(helemaal) mee eens t.o.v. verschillende stellingen.

Stellingen:
Het toepassen van de 3Vs is belangrijk vanuit het
oogpunt van dierenwelzijn
Het optimaal toepassen van de 3Vs is belangrijk
in mijn functie.
Een beter dierenwelzijn zorgt voor betere
onderzoeksresultaten.
Er blijven vaak mogelijkheden liggen op het
gebied van de 3Vs.
Het verplichten van het toepassen van de 3Vs in
onderzoek leidt tot meer bureaucratische last
rond dierproeven.
De bestaande mogelijkheden op het gebied van
de 3Vs worden optimaal toegepast
Vinden van de 3Vs is eenvoudig
Implementatie van de 3Vs verhogen de kosten
van onderzoek.
Implementeren van de 3Vs is eenvoudig
Toepassing van de 3Vs zorgt voor een hogere
waardering door wetenschappelijke tijdschriften.
Toepassen van de 3Vs remt innovatie
Toepassen van de 3Vs is in het belang van het
dier, maar niet van nut voor de onderzoeker
Ik sta afwijzend tegenover het toepassen van 3V
mogelijkheden vanwege de noodzaak om
resultaten te vergelijken met eerdere bevindingen.

(Helemaal)
Oneens (%)
O
P
D
2
0
0

Neutraal (%)
O
0

P
0

D
0

(Helemaal)
Eens (%)
O
P
D
98 100 100

6

7

6

17

0

0

77

93

94

6

0

6

29

7

17

65

93

78

15

20

11

29

20

33

56

60

56

40

33

50

21

40

28

38

27

22

15

33

22

52

40

50

33

27

28

48
46

67
60

28
44

27
27

33
27

56
50

25
27

0
13

17
6

44
35

53
27

39
39

35
62

47
40

44
50

21
4

0
33

17
11

73
79

80
93

89
67

21
8

20
0

0
11

6
13

0
7

11
22

71

93

83

29

7

17

0

0

0

2.2.2 Informatiebronnen
Informatiekanalen die veel tot zeer veel hebben bijgedragen aan de kennis op het gebied van de
3Vs zijn voor alle drie de beroepsgroepen voornamelijk (>50%) “Eigen ervaring” en “Professioneel
netwerk” en bij de onderzoekers en proefdierdeskundigen ook “Opleiding”. Binnen het professioneel
netwerk spelen vooral “collega’s binnen de beroepsgroep”, “proefdierkundigen” en “biotechnici en
dierverzorgers” een grote rol. Onderzoekers geven aan dat de artikel 9 cursus een belangrijke
bijdrage heeft geleverd aan hun 3V kennis. Bij proefdierdeskundigen is dit vooral de opleiding tot
proefdierdeskundige, de academische opleiding en symposia e.d.. Informatiekanalen die weinig tot
zeer weinig aan de 3V kennis hebben bijgedragen verschillen sterk tussen de drie beroepsgroepen.
Van de onderzoekers noemt 40% hier “DEC leden” en 54% “Bijhouden van literatuur” en “Symposia
e.d.“. Van de proefdierdeskundigen ziet 47% “de academische opleiding” en 40% “eigen 3V
onderzoek” als informatiekanalen die weinig tot zeer weinig bijgedragen hebben aan hun 3V kennis.
Binnen het professioneel netwerk van de DEC leden worden hier vooral (44%) “Biostatistici” en
“Alternatievenexperts” genoemd, die weinig bijdragen.
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Bij het toepassen van de 3Vs in eigen onderzoek zoeken onderzoekers naar informatie binnen
hun professionele netwerk (Collega onderzoekers (61%), Proefdierdeskundigen (56%), Biotechnici en
dierverzorgers (50%)), eigen werkervaring (61%), ervaring van onderzoeksgroep (61%), en
terugkoppeling van de DEC (48%). Informatiebronnen die “weinig tot zeer weinig” geraadpleegd
worden zijn een biostatisticus(48%), alternatievenexpert (46%) en DEC leden (42%). Daarnaast zoekt
42% ook weinig tot zeer weinig in wetenschappelijke databases/zoeksystemen, 3R databases of
websites naar 3V toepassingen binnen hun onderzoek.
Proefdierdeskundigen raadplegen voor het uitgeven van advies over de 3Vs ook hun
professioneel netwerk (collega proefdierdeskundigen (80%), de beroepsgroep proefdierdeskundigen
(60%), biotechnici en dierverzorgers(53%)). Daarnaast putten zij ook uit eigen werkervaring en kennis
(53%). Van de proefdierdeskundigen geeft 53% aan DEC leden weinig tot zeer weinig te raadplegen
(53%). Ook “zoeken in wetenschappelijke of 3V databases, zoeksystemen en websites” (53%),
“uitbesteden van literatuur search” (40%) en “navraag binnen verenigingen” (40%) zijn
informatiebronnen die weinig tot zeer weinig gebruikt worden.
Online literatuurbronnen die het meest gebruikt worden zijn PubMed en Google. Daarnaast
worden ook Web of Science, NC3R, NCA, Frame en Altweb regelmatig gebruikt. Uit een lijst van 16
online databases gaf 10% van de onderzoekers aan hier 7 van te kennen, 10% van de DEC leden
kenden er 9 en van proefdierdeskundigen had 10% wel eens van 13 van de 16 databases gehoord.
Vrijwel alle proefdierdeskundigen (93%) die de enquête hebben ingevuld denken dat hun eigen
zoekvaardigheden in de literatuur onvoldoende tot voldoende is. Een ruime meerderheid (69%) van
de responderende onderzoekers beoordeelt zijn eigen zoekvaardigheden voldoende tot ruim
voldoende. De DEC leden geven zeer variërende antwoorden de helft (50%) beoordeeld eigen
zoekvaardigheden onvoldoende tot voldoende, 22% geeft zichzelf een ruimvoldoende en 27% geeft
geen mening.
Wat betreft de beschikbaarheid, toegankelijkheid en de inspanning die de online
informatiebronnen vergen, zijn onderzoekers en proefdierdeskundigen zeer verdeeld over de
tevredenheid. Men staat vooral neutraal tot ontevreden tegen over deze 3 eigenschappen. Daarbij
zijn de proefdierdeskundigen minder tevreden ten opzichte van de onderzoekers.

2.2.3 3Vs in de praktijk
In tabel 2 staat een overzicht van het percentage onderzoekers dat per onderzoeksfase aangeeft
betrokken te zijn. Daarnaast staat per ‘V’ het percentage van de betrokken onderzoekers dat
aangeeft bij deze hierbij een rol te kunnen spelen. Van de onderzoekers geeft 52% aan bij de
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financieringsaanvraag van het onderzoek betrokken te zijn. Op het gebied van de 3Vs speelt men in
deze fase voornamelijk een rol bij Vermindering (89%), daarnaast is men ook betrokken bij
Vervanging (62%). Naar Verfijning wordt in dit stadium het minst gekeken (48%). Bij de overige fases
van het onderzoek (DEC aanvraag, werkprotocol, praktische uitvoering en rapportage/publicatie) zijn
respectievelijk 88%, 92%, 83% en 94% van de onderzoekers betrokken. De aandacht voor Vervanging
is het hoogst tijdens de financierings‐ (62%) en DEC aanvraag (52%). In deze fase is de aandacht voor
Vermindering respectievelijk 89% en 95%. In de fases die daarop volgen neemt de aandacht voor
Vervanging en Vermindering geleidelijk af. Respectievelijk 15% en 54% in de fase van het
werkprotocol, 14% en 46% tijdens de praktische uitvoering van de proef. Aandacht voor Verfijning is
relatief laag tijdens de financieringsaanvraag (48%), maar neemt sterk toe vanaf de DEC aanvraag
(87%) gevolgd door de fase van het werkprotocol (81%) en de praktische uitvoering van de proef
(84%). Tijdens rapportage/publicatie neemt de aandacht voor de 3Vs door de betrokken
onderzoekers sterk af (Vervanging 12%, Vermindering 24%, Verfijning 29%).
Tabel 2: 3Vs in de praktijk.
Percentage (%) onderzoekers dat aangeeft betrokken te zijn per onderzoeksfase. Daarnaast staat per “V” het percentage
van betrokken onderzoekers dat aangeeft bij deze “V” een rol te kunnen spelen.
Betrokken
Vervanging
Vermindering
Verfijning
Financieringsaanvraag
DEC aanvraag
Werkprotocol
Praktische uitvoering
proef
Rapportage/publicatie
Ander moment

52%
88%
92%
83%

62%
52%
15%
14%

89%
95%
54%
46%

48%
87%
81%
84%

94%
4%

12%

24%

29%
100%

Vrijwel alle geënquêteerde onderzoekers (98%) neemt geen budget op voor het zoeken naar 3V
methodes in het onderzoeksbudget. Daarnaast voert 79% ook geen specifieke 3V literatuurstudie uit.
Binnen deze groep bestaat echter wel verdeeldheid, 61% lijkt het ook niet zinvol om te doen, tegen
39% die het wel zinvol lijkt om een specifieke 3V literatuur studie uit te voeren. Gemiddeld wordt er
3 uur naar 3V methoden gezocht al varieert dit tussen onderzoekers, met uitschieters van 15
minuten tot 3 weken.
Met de huidige praktische mogelijkheden, zoals tijd, budget, vaardigheden en kennis, denk 62%
van de onderzoekers dat binnen eigen onderzoek de optimale toepassingsmogelijkheden op het
gebied van Verfijning redelijk tot vrij groot zijn. Op het gebied van Vermindering zijn deze redelijk
(54%) en op het gebied van Vervanging redelijk tot zeer beperkt (64%). Wanneer men beschikking
zou krijgen tot onbeperkte mogelijkheden geeft men aan dat de 3V toepassingen binnen eigen
onderzoek niet zouden toenemen.
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Van de proefdierdeskundigen ervaart 86% dat zijn/haar adviezen vaak tot altijd worden
overgenomen door de onderzoeker. De proefdierdeskundigen zien een grote rol voor zich zelf weg
gelegd op het gebied van Verfijning, gevolgd door Vermindering. Op het gebied van Vervanging schat
73% zijn/haar invloed redelijk tot klein in, 20% geeft aan zelfs geen invloed te hebben op Vervanging.
Ook DEC leden geven aan dat hun invloed op Vervanging redelijk tot klein is (72%). Een meerderheid
van de DEC leden (61%) geeft aan dat hun invloed op Vermindering en Verfijning redelijk tot vrij
groot is.
Proefdierdeskundigen zouden de DEC graag adviseren bij DEC aanvragen op het gebied van
“kooiverrijking”, “gebruik van juiste anesthesie/analgesie” en “blijk van inspanning door onderzoeker
om 3V methoden te vinden”. Ook DEC leden geven aan graag op deze “blijk van inspanning” te willen
toetsen. Daarnaast zouden zij graag meer toetsen op “onderbouwing van het dierexperiment” en
“onderbouwing keuze voor een specifiek diermodel”. Ook “het gebruik van in vitro technieken in
vooronderzoek” en “toepassing van 3V methoden uit vergelijkbaar onderzoek” zijn zaken waar DEC
leden graag meer op zouden toetsen. Op de vraag of het momenteel ook mogelijk is om op deze
punten te adviseren/toetsen geven zowel de DEC leden als de proefdierdeskundigen aan dat dit het
moeilijkst is op het gebied van “blijk van inspanning door onderzoeker om 3V methoden te vinden”.
Belangrijkste stimulans voor optimaal 3V gebruik wordt door alle drie de beroepsgroepen gezien
in eigen motivatie, inzet en attitude van de onderzoeker. Daarnaast noemt de onderzoeker ook
goede samenwerking met biotechnici, dierverzorgers, proefdierdeskundigen en DEC en draagvlak
voor 3V gebruik bij werkomgeving of klanten. Dit draagvlak wordt ook als belangrijke stimulans
gezien door DEC leden net als het doorvragen aan de onderzoeker door de DEC zelf. De
proefdierdeskundigen benoemen ook goede samenwerking als belangrijke stimulans.

2.2.4 Wensen
Aan de hand van een aantal pilot interviews is er een wensen lijst opgesteld met potentiële
verbeteringen voor toekomstig 3V gebruik. Deze wensenlijst en andere suggesties van de
respondenten zijn terug te vinden in de bijlagen. Uit de lijst met wensen geeft 50% van de
onderzoekers in hun prioriteiten top 4 aan dat er meer openheid tussen organisaties over werkwijzen
met dierexperimenten zou moeten zijn. Van de proefdierdeskundigen zegt 67% en respectievelijk
60% in hun prioriteiten top 4 dat er meer aandacht zou mogen komen voor “3V ondersteuning op
niveau van een onderzoeksafdeling” en “een 3V service die voorziet in literatuurstudie naar 3V
mogelijkheden binnen een specifiek onderzoek”. Van de DEC leden noemt 50% dat aandacht voor
“de 3Vs tijdens de financieringsaanvraag” meer gestimuleerd zou kunnen worden.
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2.2.5 Samenvatting enquêteresultaten

Samenvatting resultaten:
Visie op de 3Vs is tussen de drie geënquêteerde beroepsgroepen in grote lijnen gelijk;
proefdierdeskundigen zijn in het algemeen wat eenduidiger en sceptischer ten aanzien van de
stelling dat zoeken naar en implementeren van 3Vs eenvoudig is.
Alle beroepsgroepen zien ‘eigen ervaring’, ‘directe collega’s’, ‘(collega)proefdierdeskundige’
en ‘dierverzorgers/biotechnici’ als belangrijkste informatiebronnen voor 3V kennis.
Proefdierdeskundigen kennen veruit de meeste online 3V databases; onderzoekers kennen er
ten opzichte van de proefdierdeskundige en DEC leden het minst.
DEC leden en proefdierdeskundigen zien dat er niet alleen veel impliciete kennis ligt bij
onderzoekers, maar vooral ook bij dierverzorgers en biotechnici.
Proefdierdeskundige en ook DEC leden zien een waardevolle rol voor zichzelf weggelegd met
name op het gebied van “Verfijning” en “Vermindering”. Onderzoekers geven aan waarde te
hechten aan het advies van de proefdierdeskundige en de output van de DEC.
Voor verbetering van implementatie van 3V kennis, verschillen de wensen en prioriteiten
tussen de drie geënquêteerde beroepsgroepen.

2.3 Discussie
De discussie is opgedeeld in twee delen. Enerzijds inhoudelijke en anderzijds de methodologische
discussie. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat deze discussies toegespitst zijn op
relevantie voor de workshop. Volledige discussies zullen later elders beschikbaar worden (Cuijpers,
de Vries et al. In prep.; Cuijpers, Leenaars et al. In prep.; Cuijpers, Leenaars et al. In prep.).

2.3.1 Inhoudelijke discussie
Er van uitgaande dat de vragen omtrent de visie op de 3Vs niet uitsluitend ‘sociaalwenselijk’ zijn
beantwoord, worden de 3Vs breed gedragen. Binnen de enquêteresultaten zijn echter wel
tegenstrijdigheden te zien.

Bijvoorbeeld op het gebied van “vergelijkbaarheid met eerdere

resultaten”. In het onderdeel visie geeft de meerderheid van alle respondenten aan geen probleem
te zien bij het toepassen van de 3Vs op het gebied van vergelijkbaarheid met eerdere resultaten. In
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het onderdeel 3Vs in de praktijk wordt vergelijkbaarheid echter wel als belemmering gezien bij het
toepassen van de 3Vs.
Een punt dat hier mogelijk aan gerelateerd is en ook veelvuldig wordt aangehaald is dat de 3Vs
niet over één kam geschoren kunnen worden. Het zoeken naar en implementeren van kennis
rondom Vervanging vraagt om een andere zoekstrategie dan kennis rondom Vermindering en
Verfijning.
Uit meerdere enquêteresultaten komt naar voren dat er veel impliciete kennis aanwezig is in het
werkveld. Veel proefdierkundige informatie ligt bij personen en niet zo zeer in (online) literatuur en
databases. Naast de onderzoeker zijn alledaagse details van technieken en processen bij niemand zo
bekend als bij de dierverzorgers en biotechnici. Zij zijn de deskundige wat betreft de dagelijkse
proefdierkundige handelingen. Nonaka en Takeuchi (1997) schrijven over impliciete kennis: “Hoewel
mensen een bron van specifieke gegevens en kunde zijn vinden zij het vaak moeilijk deze informatie
om te vormen tot toepasbare kennis, wanneer er zinvolle ideeën en inzichten ontstaan kan het nog
steeds moeilijk zijn om het belang van die informatie duidelijk te maken aan een andere partij.”
Uit de resultaten van de enquêtes blijkt ook dat velen vinden dat er ruimte is voor verbetering
rond het zoek‐ en implementatieproces van 3V kennis. Bijvoorbeeld op gebied van zoeken naar de
3Vs. Onderzoekers beoordelen hun eigen zoek capaciteiten naar de 3Vs goed tot zeer goed. Terwijl
de proefdierdeskundige, die toch vaak als deskundigen op het gebied van de 3Vs worden gezien, het
zoeken naar de 3Vs als een complexe exercitie ervaren. Dit duid erop dat onderzoekers mogelijk hun
capaciteiten wat betreft het zoeken naar 3Vs overschatten. Erkenning van hiaten en
verbetermogelijkheden

zijn

evident

voor

het

optimaliseren

van

het

3V

zoek‐

en

implementatieproces. Daarnaast zou de proefdierketen ook gebaat zijn bij een betere samenwerking
van een ieder die met proefdieren werkt en een goed gefaciliteerde kennisuitwisseling.

2.3.2 Methodologische discussie
Doordat de beroepsgroepen alleen indirect benaderd konden worden is het moeilijk te
controleren of de enquête op de juiste wijze verspreid is. Zoals hierboven beschreven is de visie op
de 3Vs van de respondenten groep “onderzoekers” vrij positief, echter de pilot studie en ervaringen
uit de praktijk geven nogal eens een ander beeld. Dit zou er mogelijk op kunnen duiden dat (enkele)
proefdierdeskundigen de enquête selectief hebben door gestuurd naar “geïnteresseerde
onderzoekers” in plaats van een objectieve selectie te maken zoals verzocht.
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De indirecte benaderwijze is zeer waarschijnlijk een rol gespeeld bij de relatieve lage respons
onder DEC leden. De DEC leden zijn benaderd via de DEC secretariaten die werden aangeschreven
door het NVDEC bestuur. De DEC’s binnen Nederland vormen een zeer gesloten wereld, zo zijn de
adressen van de DEC secretariaten bijvoorbeeld niet beschikbaar op de website van de NVDEC en
zelfs vaak ook niet op de websites van universiteiten te vinden. Een directe benadering van de
verschillende DEC’s is hierdoor niet mogelijk. Hoe de DEC secretariaten vervolgens de enquête
precies verspreid hebben onder hun leden is niet duidelijk. Het verzoek was de enquête naar alle
leden te verspreiden, maar gezien de respons is de enquête in een aantal gevallen mogelijk alleen
naar bijvoorbeeld de voorzitter of de alternatievenexpert gestuurd.
Bij het verspreiden van de enquête kwamen vanuit het werkveld een aantal negatieve reacties.
De weerstand tegen de enquête en het project in het algemeen resulteerde vervolgens ook in een
moeizamere verspreiding en het niet of gedeeltelijk invullen van de enquête.
Naar aanleiding van de enquête zijn aanvullende interviews met respondenten en communicatie‐
experts gehouden. Uit deze interviews zijn een aantal zaken boven gekomen die mogelijk de basis
hebben gevormd voor de weerstand. In de eerste plaats was de vragenlijst vrij lang (invultijd ±40
minuten). In combinatie met reacties als “geen zin in”, “geen tijd” en “heeft geen prioriteit” heeft dit
geleid tot een relatief lage respons, met name onder onderzoekers en DEC leden. Ook is de enquête
op een aantal vragen als “sturend” ervaren. Het was bijvoorbeeld niet altijd mogelijk om “niet van
toepassing”, “geen mening” of “anders, namelijk...” in te vullen. Hierdoor voelde men zich gestuurd
naar een ja/nee antwoord en verplicht een antwoord te geven waar men mogelijk niet volledig
achterstond of wat nuance miste. Deze zaken in overweging nemend heeft er mogelijk toe geleid dat
een aantal respondenten vroegtijdig de enquête heeft afgebroken of niet heeft ingevuld. De
respondenten die de enquête wel volledig hebben ingevuld zouden hierdoor mogelijk een groep
kunnen zijn die al een grotere affiniteit heeft met de 3Vs, positief dan wel negatief. Daarnaast is de
enquête alleen in het Nederlands uitgezet waardoor internationale medewerkers zijn uitgesloten van
deelneming. Uit reacties bleek dat de enquête hoe dan ook een bijdrage heeft geleverd aan
bewustwording en bekendheid van de 3Vs, zoals blijkt uit navolgende opmerkingen: “De enquête
maakte mij weer bewust dat wellicht dieper naar de 3Vs moet worden gezocht” en “Ik ben het eens
met de constatering, dat ik niet bij alle vragen een antwoord kon geven dat precies mijn mening
weergeeft. Verder juich ik dit soort onderzoek wel toe”.
Respondenten konden zichzelf aanmelden voor de workshop in fase II van de studie. Maar onder
andere door eerder genoemde oorzaken dient men zich ervan bewust te zijn dat deze groep mogelijk
geen representatieve afspiegeling van het gehele werkveld is.
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3 Theoretisch kader
Nu de eerste stappen zijn genomen om de huidige situatie rondom het zoeken en
implementeren van 3V kennis in kaart te brengen, is een volgende stap het verbeteren en
optimaliseren van dit proces. Hierna zal de focus daarom liggen op aanwezigheid van
innovatiemogelijkheden binnen dit proces.

3.1 Innovatie
Innovatie is meer dan alleen technische verbetering. Innovatie is ook het implementeren van
nieuwe ideeën en processen. Binnen het kader van deze studie wordt innovatie gezien als
mogelijkheden ter verbetering van het huidige proces rondom 3V gebruik, specifiek gericht op
uitwisseling en implementatie van kennis. Situaties (niches) waarbinnen ideeën ter verbetering
leven, kunnen de basis vormen voor grotere innovatie en gedragsveranderingen.

Figuur 1 Multi‐Level perspective (MLP). Een model voor het inzichtelijk maken van verandering door innovatie op
verschillende niveaus. (Geels 2005)

Een bekend model in de innovatiewetenschappen is het Multi Level Perspective (MLP). Dit model
wordt gebruikt voor het inzichtelijk maken van veranderingen op verschillende niveaus. (Geels 2005)
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Het MLP model van Geels beschrijft drie niveaus. Het laagste niveau, ook wel micro level
genoemd, is een kweekvijver voor niches. In ons geval is dit het werkveld van de proefdierkunde
waarin we zoeken naar mogelijkheden ter optimalisatie van 3V kennis uitwisseling en implementatie.
Door de diversiteit van belangen en spelers op dit niveau wordt het micro level gekenmerkt door een
lage stabiliteit en hoge onzekerheid. Actoren op dit level werken vaak in kleine netwerken en in
verschillende richtingen. Op het gebied van 3Vs is denkbaar dat niches afhankelijk zijn van
achtergrond van de actoren, bijvoorbeeld beroepsgroep of type organisatie (universiteiten, industrie,
etc.). Wanneer een nieuwe innovatie aanslaat binnen verschillende netwerken, en daarmee het
netwerk en draagvlag vergroot, groeit het uit tot een innovatie op meso niveau. Hierbij groeit de
acceptatie binnen en tussen verschillende organisaties waardoor betere samenwerking en
coördinatie ontstaat. Het meso level wordt gekenmerkt door dynamische stabiliteit; innovaties
vinden nog steeds plaats maar binnen kaders die gaandeweg gestelde zijn. Op het meso level gaan
ook andere actoren mee spelen die niet direct betrokken zijn, maar wel belang hebben zoals
bijvoorbeeld belangenorganisaties en politieke partijen. Het hoogste niveau binnen het MLP model is
het macro level. Dit level wordt ook wel gedefinieerd als het landschap waar binnen alles zich
afspeelt. Hieronder vallen bijvoorbeeld de algemene acceptatie en regelgeving. De dynamiek op dit
niveau is zeer laag. Voordat een innovatie binnen een niche tot dit niveau is doorgedrongen en
ingebed, kan tientallen jaren duren. (Geels 2005)

3.2 Factoren van gepland gedrag
Of een idee, dat binnen een niche is ontstaan, uitgroeit tot een innovatie en zo leidt tot
gedragsverandering in het micro, het meso en uiteindelijk het macro level, is afhankelijk van
verschillende factoren. Verschillende studies hebben factoren geanalyseerd die spelen binnen de
implementatie van 3V kennis. Stimulerende factoren die in de enquête in fase I van deze studie naar
voren kwamen, waren onder andere: ”attitude van onderzoeker”, “draagvlak” en “goede
samenwerking”. Factoren die als belemmerend ervaren werden, waren onder andere: gebrek aan
tijd, budget en kennis. (Cuijpers, de Vries et al. In prep.; Cuijpers, Leenaars et al. In prep.; Cuijpers,
Leenaars et al. In prep.). Een studie naar factoren die aangepakt moeten worden voor optimaal
gebruik van Verfijningmethoden (Lloyd, Foden et al. 2008) noemt onder andere: onderwijs en
ondersteuning van nieuwe onderzoekers, attitude verbetering bij huidige onderzoekers,
wetenschappelijke geloofwaardigheid van de proefdierkunde verbeteren en informatie over
Verfijningmethoden beter ontsluiten. Ook de studie van Binder (Binder and Lengauer 2006) noemt
transparantie en toegankelijkheid van informatie als een belangrijke factor ter verbetering van de
Duitse regelgeving rondom proefdieren. Een onderzoek van Howard (Howard, Hudson et al. 2009)
richt zich voornamelijk op de bewustwording van goed statistiek gebruik ter Vermindering en
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verantwoord proefdiergebruik. In hoofdstuk 6 zal de invloed van deze factoren in combinatie met de
uitkomsten van de workshop verder besproken worden met het oog op mogelijke verbeteringen van
de huidige situatie.
Daarnaast zal vooral gekeken worden naar factoren die invloed hebben op gedragsverandering
op het individuele en micro niveau. Ook zal er gekeken worden naar de interactie tussen relevante
spelers en netwerken op het meso niveau. Het macro niveau zal in deze fase van het onderzoek nog
wat op de achtergrond blijven, omdat we nog aan de begin fase van het proces staan.

3.2.1 Attitude
Attitude en motivatie ten aanzien van de 3Vs wordt door de respondenten van de enquête
gezien als een van de belangrijkste stimulerende factoren. Volgens Haddock en Maio (2008) wordt de
attitude gevormd door een drietal componenten namelijk cognitie, emotie en gedrag.

Figuur 2 Het multi component attitude model. Afbeelding uit Haddock en Maio (Haddock and Maio 2008)

Figuur 2 is het Multi component attitude model, met daarin de drie componenten die de attitude
vormen. Het eerste component is cognitie, dit omvat de overwegingen en overtuigingen ten aanzien
van een attitude object. Hierbij wordt bijvoorbeeld een afweging gemaakt tussen de kennis van voor‐
en nadelen omtrent het betreffende onderwerp. Onderwijs en bijscholing kan hierbij een grote rol
spelen om zo op basis van de laatste ontwikkelingen een goede afweging te kunnen maken.
Een tweede aspect is emotie, ofwel het gevoel dat het onderwerp te weeg brengt. Deze kan
beïnvloed worden door emoties vanuit de omgeving, bijvoorbeeld van directe collega’s, klanten of
leidinggevende, maar ook van familie, vrienden en dierenrechten organisaties.
Het derde aspect is gedrag, welke eigen gedragingen associeert men met het attitude object.
Bijvoorbeeld wanneer men jaren met een bepaalde methode werkt en daar goede resultaten mee
behaalt, kan men een negatieve attitude hebben ten aanzien van verandering.
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3.2.2 Gepland gedrag
Attitude is een van de componenten die een individu aanzet tot een bepaald gedrag. In figuur 3
staat schematisch weergegeven welke andere componenten nog meer meespelen volgens de theorie
van gepland gedrag. (Ajzen 1991)
De theorie van gepland gedrag is een combinatie en uitbreiding van eerdere modellen en
theorieën. (Ajzen and Fishbein 1980; Ajzen and Madden 1986)
De factoren die invloed hebben op gepland gedrag in deze theorie zijn:
‐

Attitude of houding ten aanzien van het gedrag; kan zowel positief als negatief zijn. (zie ook
3.2.1 attitude)

‐

Subjectieve norm; de beredenering achter het gedrag vanuit persoonlijke dus subjectieve
inschatting.

‐

Eigen effectiviteit; eigen inschatting van gemak of moeilijkheid ten aanzien van
uitvoerbaarheid van het gedrag

Een afweging tussen deze drie factoren vormt samen de intentie tot uitvoer van het geplande
gedrag.

Figuur 3 Theorie van gepland gedrag. Schematische weergave van afbeelding in Ajzen (Ajzen 1991)

Een verandering van gedrag kan teweeg worden gebracht door veranderingen binnen een of
meerdere factoren. Bijvoorbeeld door onderwijs een positieve attitude ten aanzien van de 3Vs te
vormen of door het proces zo te faciliteren dat de eigen effectiviteit vergemakkelijkt wordt. Hierdoor
zal eerder de intentie voor het beoogde gedrag gevormd worden.

3.3 Consensus vorming
Door kennis en ervaringen uit de dagelijkse praktijk uit te wisselen kan van elkaar geleerd
worden, dit wordt ook wel participatief leren genoemd. Door middel van participatief leren kan
gezamenlijk gezocht worden naar niches en mogelijkheden ter verbetering van 3V gebruik.
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Participanten met verschillende achtergronden en uit verschillende organisaties worden in fase II
samen gebracht in een workshop. Het doel van deze workshop is om door participatief leren tot
nieuwe inzichten en ideeën te komen. Oplossingen die vanuit een werkveld zelf komen, rusten vaak
op een groter draagvlak, waardoor ze ook een grotere kans van slagen hebben (van Woerkum and
van Meegeren 1999).

3.3.1 Interactief ontwerpproces
Het formuleren van ideeën en mogelijkheden ter verbetering wordt gedaan door middel van
consensusvorming. Consensusvorming is een van de zeven taken binnen een interactief
ontwerpproces (van Woerkum and van Meegeren 1999). Dit ontwerpproces zal ook gebruikt worden
in de analyse van fase II en in de aanbevelingen om richting te geven aan de vervolgstappen. Deze
taken zijn gebaseerd op diverse modellen, waaronder ‘The Consensus‐Building Process’ van Susskind
en Cruikshank (1987) (verder ontwikkeld door van der Veen en Glasbergen (1992)) en het
onderhandelingsmodel van Huguenin (1994).
Taak 1 is het initiëren en voorbereiden, hier
valt onder het analyseren en selecteren van

Taken in een interactief ontwerpproces
Taak 1 Initiëren en voorbereiden

actoren. Taak 2 zijn de procesafspraken, deze taak

Taak 2 Procesafspraken

omvat onder andere het vaststellen van de

Taak 3 Exploratie en situatieanalyse

gespreksagenda en gedragsregels die er toe

Taak 4 Gezamenlijk onderzoek

moeten leiden dat

Taak 5 Overeenstemming bereiken

deelnemers vertrouwen

krijgen in het verloop van het proces. Taak 3 is

Taak 6 Communicatie met achterbannen

exploratie en situatie analyse, in deze taak

Taak 7 Implementatie

worden onder andere doelen, belangen en

(van Woerkum and van Meegeren 1999)

informatie tussen de verschillende actoren uitgewisseld. En daarnaast verschillende perspectieven
geïntegreerd tot een nieuwe probleemdefinitie. Taak 4 is het gezamenlijke onderzoek, hierin wordt
een gezamenlijk actieplan ontwikkeld om kennishiaten op te vullen. Taak 5 is het bereiken van
overeenstemming, in ons geval de consensusvorming. Taak 6 is de communicatie met de achterban,
waarin het gezamenlijk leerproces verbreed wordt naar de achterban. En tot slot taak 7, de
implementatie waarin overeengekomen punten tot uitvoer komen, gemonitord en geëvalueerd
worden.
Een belangrijke kanttekening die geplaatst moet worden is dat de taken nadrukkelijk gezien moet
worden als een actief proces, waarin gewerkt moet worden. Taken zijn nooit volledig afgerond,
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waardoor ze het hele proces van belang blijven zij het in meer of mindere mate. (van Woerkum and
van Meegeren 1999)
Een vervolgstap na deze studie zal zijn communicatie met de achterban. Dit is taak 6 in het
interactief

ontwerpproces.

Voor

deze

communicatie

is

het

van

belang

een

goede

communicatiestrategie te ontwikkelen. Er zullen verschillende stromingen in de achterban zijn
waarvoor ook verschillende communicatiestrategieën nodig zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld (groepen)
personen die problemen of hiaten in het huidige systeem zien, maar daarnaast ook (groepen)
personen die niet zo zeer een probleem zien, maar open staan voor innovatie mogelijkheden. Het
probleemoplossingsmodel en het aanvaardingsmodel (Aarts and van Woerkum 2008) zijn abstracte
modellen die houvast kunnen bieden bij het bepalen van de communicatiestrategie.

3.3.2 Aanvaardings‐ en probleemoplossingsmodel
Beide modellen beginnen met een fase van bewustwording. Bij het probleemoplossingsmodel
gaat het hierbij om het bewust worden van een probleem, bij het aanvaardingsmodel gaat het om
bewustwording van een vernieuwing. Na
Aanvaardingsmodel

bewustwording volgen er afhankelijk van

Fase 1 Bewustwording van een vernieuwing

het model verschillende fases. Zo bestaat

Fase 2 Belangstelling, men is geïnteresseerd

de

Fase 3 Overweging, nadenken over een toepassing.
Fase 4 Proefneming indien mogelijk en op kleine schaal

tweede

fase

aanvaardingsmodel

uit

van

het

belangstelling

Fase 5 Aanvaarding met de evaluatie

genereren voor de innovatie, gevolgd door

(Volgens Rogers 1995; In Aarts and van Woerkum 2008)

overweging van beste toepassing in de
derde fase. In fase 4 wordt de innovatie

uitgetest in de praktijk, indien mogelijk op kleine schaal, gevolgd door een evaluatie van deze
proefneming. Het probleemoplossingsmodel
berust op een andere strategie. Omdat het
onderwerp hier niet de innovatie maar het

Fase 1 Bewustwording van een probleem
Fase 2 Oorzaken vaststellen en analyseren

probleem is, bestaat fase 2 uit een analyse van

Fase 3 Oplossingen, welke komen in aanmerking?

het probleem en het vaststellen van de

Fase 4 Keuze van de meest geschikte oplossing

oorzaken. Vervolgens kan gekeken worden naar

Fase 5 Toepassing van de gekozen oplossing

welke oplossingen mogelijk zijn en het meest

Fase 6 Evaluatie, voldoet de oplossing?

geschikt voor de situatie. Wanneer een

(Aarts and van Woerkum 2008)

oplossing is toegepast wordt ook dit model
afgesloten met een evaluatie.
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Probleemoplossingsmodel

Deze verschillende communicatiestrategieën komen later terug in hoofdstuk 6 bij de
aanbevelingen.

3.4 Kader
De theoretische modellen in dit hoofdstuk vormen het kader bij de analyse van resultaten in
hoofdstuk 6. Bij de analyse van mogelijke innovaties wordt in de conclusie en discussie in hoofdstuk 6
gebruik gemaakt van het MLP model. Factoren die invloed hebben op het veranderingsproces tot
innovatie worden besproken aan de hand van het attitude model en het model tot gepland gedrag.
Vervolgens wordt de eerste en tweede fase van het project geëvalueerd aan de hand van zeven
taken binnen een interactief ontwerpproces. Dit proces zal ook kader bieden aan mogelijke
vervolgstappen in de aanbevelingen. Verschillende vormen van innovatie vragen vaak ook om
verandering van het huidige proces. Bij de aanbevelingen zal daarom gebruik gemaakt van
veranderingsmodellen zoals het aanvaardings‐ en probleemoplossingsmodel. Hiermee wordt
structuur te geven aan nodige vervolgstappen ter implementatie van innovatie mogelijkheden.
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4 Workshop design
Een deel van de respondenten heeft in de enquête aangegeven mee te willen werken aan fase II
van het project. Al deze respondenten (36) zijn uitgenodigd voor deelname aan een interactieve
workshop. In deze workshop worden verschillende issues, die uit de enquête naar voren zijn
gekomen, verder uit gediept.

4.1 Deelnemers
Van de 36 enquêterespondenten die benaderd zijn hebben in totaal 19 personen deelgenomen
aan de workshop. Dit waren acht onderzoekers, acht proefdierdeskundigen en drie DEC leden. Velen
van hen hebben in de praktijk echter een dubbele rol, zo kan een onderzoeker bijvoorbeeld ook DEC
lid zijn. De deelnemers vertegenwoordigen samen acht verschillende organisaties waaronder
universiteiten, de industrie, contract research organisaties en kennis centra.

4.2 Workshop begeleiding
De gespreksleiding tijdens de workshop was in handen van Lilian van der Vaart en Anne Marie
van Dongen van Vaart innovatie & kennismanagement. Deze externe gespreksleiders zijn bekend
met het werkveld van de proefdierkunde, maar niet inhoudelijk betrokken zoals de overige leden van
het projectteam. Hierdoor werd een zekere mate van afstand gecreëerd in de begeleiding van de
discussies.
De discussies tijdens de workshop zijn direct genotuleerd op laptops door leden van het
projectteam. Ter ondersteuning zijn de discussies, na instemming van de deelnemers, ook
opgenomen op MP3‐spelers. Bij de uitwerking van de workshop is gebruik gemaakt van zowel de
schriftelijke als de audio registratie.

4.3 Programma workshop
De workshop begon met een presentatie van de enquêteresultaten door Judith van Luijk. Tijdens
deze presentatie werden deelnemers uitgenodigd om hierop te reageren en eventuele vragen te
stellen. Na de presentatie werden de deelnemers gevraagd om een of twee onderwerpen voor
zichzelf op te schrijven, die zij als de moeite waard zien om verder uit te diepen.
Vervolgens zijn de deelnemers gevraagd om deze onderwerpen met elkaar te delen. Met behulp
van de gespreksleiders hebben de deelnemers gezamenlijk uit deze verschillende onderwerpen twee
discussiethema’s voor de middag opgesteld. De gespreksleiders hebben vervolgens de subthema’s
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verder gedefinieerd voor de middag, rekeninghoudend met de door de deelnemers verschillende
genoemde nuances.
Thema 1: Definiëren van de 3Vs
(Aternatieven (Vervanging) & Best Practices (vermindering, verfijning)
‐

Verantwoordelijkheid

‐

Fase& niveau van het onderzoeksrapport

‐

Sturingsmogelijkheden

‐

Attitude

‐

“De moeilijkste zaken” (obstacels)

Thema 2: Grenzen aan kennisdeling?
‐

Vertrouwelijkheid ∞ Inhoudelijkheid

‐

“Negatieve” resultaten

‐

Interactie Onderzoeker, proefdierdeskundige en DEC

‐

Impliciete ∞ expliciete kennis overdracht

‐

Attitude

Daarnaast hebben de gespreksleiders ook samen met leden van het project team, alle
deelnemers in twee groepen onderverdeeld. Hierbij is rekening gehouden met de rol en de
achtergrond van de verschillende deelnemers om twee zo divers mogelijke groepen te vormen.
De eerder genoemde thema’s zijn voor iedere groep op een flip over geschreven ter
ondersteuning van de discussie. De volgorde, of en tot welke diepte de punten besproken werken
was aan de groep zelf. Iedere groep had zijn eigen (externe) gespreksleider die zicht hield op de
voortgang en focus in de middagdiscussies.
Na de groepssessie zijn de groepen weer samen gevoegd voor de eindsessie. Hierin hebben beide
groepen kort de gevoerde discussies aan elkaar gepresenteerd en verschillen en overeenkomsten
bediscussieerd. Ter afsluiting zijn uit de verschillende discussies, gezamenlijke consensusstatements
gevormd ter verbetering van implementatie van 3V kennis.
Ter afsluiting is er onderleiding van Marlies Leenaas kort over vervolgstappen gepraat. Door de
omvang van het onderwerp en de beperkte tijd is gebleken dat het nodig is hier op een later tijdstip
op terug te komen.
Een overzicht van het dagprogramma is te vinden in de bijlagen
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5 Resultaten; bevindingen uit de workshop
In dit hoofdstuk volgt een schriftelijke rapportage van de gevoerde discussies tijdens de
workshop. Het eerste blok beschrijft de issues die door verschillende deelnemers genoemd werden
naar aanleiding van de workshop. Hieruit zijn hoofdthema’s geselecteerd die verder besproken zijn in
de middagsessie, deze discussies staan beschreven in het tweede deel van dit hoofdstuk.

5.1

Besproken thema’s in de ochtendsessie
Naar aanleiding van de enquêteresultaten hebben de deelnemers issues geformuleerd. Punten

die vaak genoemd werden, waren differentiatie van de 3Vs, financiering van 3V onderzoek, onderwijs
en attitude vorming en het functioneren van de DEC.

5.1.1 Methodologie enquête
Een ander punt dat regelmatig aangehaald werd, was de methodologie van de enquête. Niet zo
zeer als speerpunt voor de middagdiscussies, maar als feedback en kritische reflectie voor de project
groep. Zaken die kritisch werden besproken waren onder andere de representativiteit en
interpretatie van de resultaten. Op deze punten zal verder ingegaan worden in de methodologische
discussie.

5.1.2 Uitsplitsen van de 3Vs
Uit reacties van zowel respondenten als workshopdeelnemers valt op te maken dat de resultaten
van de enquête mogelijk anders zouden zijn als de vragen per individuele ‘V’ beantwoord hadden
kunnen worden. Dan waren de verschillen duidelijker geworden tussen wat er gebeurt op gebied van
Vervanging enerzijds en Vermindering en Verfijning anderzijds. Velen hebben een veterinaire
achtergrond waardoor men ruime expertise heeft op het gebied van Vermindering en Verfijning,
Vervanging daarentegen is een heel andere discipline. De onderzoeker is in zijn onderzoek gericht op
zijn eigen discipline, niet (per definitie) op onderzoek naar Vervangingsalternatieven. Volgens
deelnemers van de workshop zou een persoon specifiek voor onderzoek/advies op het gebied van
Vervanging dit hiaat kunnen opvullen.
Daarnaast is ook de fase van onderzoek een belangrijke factor voor de aandacht die aan iedere
afzonderlijke V wordt besteed of kan worden besteed. Mogelijkheden voor Vervanging zouden al in
een

vroeg

stadium

aan

de

orde

moeten

komen.

Participanten

noemen

hierbij

de

financieringsaanvraag of een specifieke wetenschappelijke toetsing van een experiment of een
projectvoorstel.
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Een deelnemer merkt op: “Het lijkt nu alsof er weinig aan alternatieven gedaan wordt, terwijl dat
vooral speelt voor Vervanging. Voor Vermindering en Verfijning is en wordt er al veel werk verzet en
ontwikkeld. Veel daarvan is al “best practice”, en wordt in het veld bijna niet meer als ‘alternatieven’
beschouwd”. Een ander vult hierbij aan: “Ook vanuit PR oogpunt zou het interessant zijn om deze
uitsplitsing naar Vervanging enerzijds, en Vermindering en Verfijning (best practice) te maken”.
Hierdoor zou inzichtelijk gemaakt kunnen worden hoeveel onderzoek er nu gedaan wordt met en
zonder gebruik van dierproeven, aldus de deelnemer.
De discussie in de groep gaat verder: onderzoek waar geen dierproef (meer) gebruikt wordt komt
per definitie niet (meer) bij de proefdierdeskundige en de DEC aan de orde, en blijft daardoor ook in
de PR buiten beeld. Hierbij wordt opgemerkt dat het gevaar wel is dat er allerlei onderzoeken
mogelijk onterecht als alternatief bestempeld worden. Focus zou daarom beter kunnen liggen op wat
er nog verbeterd kan worden, aldus een van de deelnemers. Voor Vervanging ligt dan de bal primair
bij de onderzoekers/onderzoeksleiding, de vraag is of zij ondersteund kunnen worden met specifieke
expertise/experts op het gebied van Vervanging, aldus de deelnemers.

5.1.3 Financiering voor 3V onderzoek
Zoals eerder aangegeven is de onderzoeker gericht op het eigen onderzoeksgebied. Financiering
voor het zoeken naar en ontwikkelen van Vervangingsalternatieven heeft en kan de onderzoeker
misschien ook niet zo gemakkelijk krijgen. Dierenwelzijn wordt algemeen gezien als een zeer
belangrijk punt. Er wordt echter geen budget vrij gemaakt voor ontwikkeling van alternatieven of
verbetering van dierenwelzijn, zo bleek uit de enquête.
Een mogelijke verbetering van de situatie die bediscussieerd is, is door op een eerder moment of
hoger niveau te kijken naar mogelijkheden voor Vervangingsalternatieven. Ook hier komt de
opsplitsing van de 3Vs weer naar voren. Vervanging zou tijdens het ontwerp van het onderzoek, in
een vroeg stadium en op hoger niveau in de onderzoekshiërarchie bekeken kunnen worden.
Vermindering en Verfijning passen goed in de uitvoeringsfase en kunnen bij de uitvoerende
onderzoekers en proefdierdeskundigen blijven, aldus de deelnemers.
Ook onderzoek naar 3V toepassingen zou vaker ingepast kunnen worden in lopend onderzoek.
Een deelnemer merkt hierbij op: “Onderzoekers zijn vaak zo gefocust op Vermindering en Verfijning
binnen het eigen onderzoek dat ze bijna ‘bang zijn’ om extra dieren te gebruiken voor aanvullend
onderzoek naar 3V toepassingen, zelfs wanneer de DEC dit vraagt”.

33

5.1.4 Onderwijs en attitude vorming
In de artikel 9 cursus voor onderzoekers en studenten wordt veel aandacht besteed aan de 3Vs.
Vervolgens komen velen van deze onderzoekers en studenten pas tijdens een DEC aanvraag weer
opnieuw in aanraking met de 3Vs. Deelnemers van de workshop voorzien daarom dat er behoefte is
aan een meer continue vorm van bijscholing op dit gebied. Focus in bijscholing zou ook kunnen liggen
op attitudevorming en manier van werken. Vooral ook omdat de primaire verantwoordelijkheid voor
het toepassen van de 3Vs bij de onderzoeker zelf ligt. Proefdierdeskundigen en DEC leden kunnen
nooit de expertise binnen een werkveld hebben die de onderzoeker heeft (al kunnen zij zich
natuurlijk wel laten adviseren door deskundigen in zo’n werkveld). Vorming van attitude rondom
proefdiergebruik zou daarom misschien ook meer aandacht moeten krijgen in de academische
opleiding.
Eigen motivatie van de onderzoeker wordt door alle beroepsgroepen in de enquête als stimulans
gezien voor 3V gebruik. Dit is echter geen gemeengoed onder onderzoekers, zo blijkt uit reacties van
de workshopdeelnemers. Er lijkt daarin echter wel, zeker bij de jongere generaties, verandering op te
treden. Omgeving, zoals collega’s, maar ook familie en vrienden, speelt eveneens een belangrijke rol
bij motivatie, aldus de deelnemers. Tijdens de workshop worden verschillende ervaringen
uitgewisseld, zo zijn er werkculturen waar veel ruimte en gelegenheid is voor 3V toepassingen. Maar
ook culturen waar men de goedkeuring van de DEC als lastig, moeilijk of noodzakelijke bureaucratie
ziet. Een deelnemer vult aan dat de druk tot publiceren en scoren in hoog genoteerde tijdschriften
ook een belangrijke beïnvloedende factor is. Dierenwelzijn en het belang van het proefdier kunnen
daarbij op het tweede plaats komen staan, aldus de deelnemer.

5.1.5 Kennis uitwisseling
Winst zou gehaald kunnen worden door een goede, meer gestructureerde, kennisuitwisseling
tussen onderzoekers binnen en tussen organisaties. Hetzelfde geldt voor uitwisseling tussen
onderzoekers, proefdierdeskundigen en DEC leden. Een belangrijke stap zou zijn negatieve resultaten
te publiceren in bijvoorbeeld een wiki. Het gaat om het vinden van relatief eenvoudige manieren om
uit te vinden van elkaar wat er speelt en waar men mee bezig is.
Openheid en vertrouwelijkheid en de relatie daartussen worden vaak als een dilemma ervaren;
toch is ook daarin ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld op het gebied van
modelontwikkeling: hierover is kennisuitwisseling mogelijk zonder dat men direct zijn
wetenschappelijke vraag prijsgeeft. Deze informatie zou niet telkens ad hoc moeten hoeven worden
opgevraagd, maar beschikbaar moeten zijn in een continue vorm. Om te voorkomen dat in het geval
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van Vermindering en Verfijning (“Best Practice”) het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden is het
van belang hiervoor een platform te creëren waar kennis en ideeën in een vroeg stadium
uitgewisseld kunnen worden. Uitwisselen en beschikbaar maken van kennis stimuleert ook validatie
en valorisatie.

5.1.6 Functioneren van de DEC
VWA heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van de DEC’s. De DEC is het primaire orgaan
dat moet toetsen op correct gebruik van de 3Vs in onderzoek. Het kan interessant zijn om de
resultaten uit deze beide onderzoeken naast elkaar te leggen, zodra ook die van het VWA openbaar
beschikbaar zijn.

5.2 Besproken thema’s in de middag sessie
Uit de presentatie en discussie in de ochtend zijn voor de middag twee hoofdthema’s met een
aantal subthema’s geselecteerd die in de middag in twee subgroepen verder uitgediept worden.
•

Het eerste thema betreft de vraag of differentiatie van de 3Vs nodig of wenselijk is, in
enerzijds alternatieven als Vervanging en anderzijds “best practice” in de zin van
Vermindering en Verfijning? Gedefinieerde subthema’s hierbij zijn: waar en bij wie liggen
verantwoordelijkheden, in welke fase en op welk niveau liggen mogelijkheden, hoe kan
hierop aangegrepen en gestuurd worden en welke attitude is er nodig.

•

Het tweede thema betreft de kennisuitwisseling binnen het werkveld, en de eventuele
grenzen hieraan.

Gedefinieerde subthema’s die hierbij zijn: vertrouwelijkheid en

inhoudelijkheid, bekendmaken van “negatieve” resultaten, communicatie binnen en
tussen de verschillende beroepsgroepen, vorm van kennis overdracht en wederom welke
attitude is hiervoor nodig.

5.2.1 Differentiatie van de 3Vs
Vervanging en best practice
De opsplitsing en herdefiniëren van de 3Vs ligt om verschillende redenen voor de hand. Wanneer
er gesproken wordt over de 3Vs in termen van alternatieven treedt er regelmatig verwarring op,
omdat voor veel betrokkenen de dominante betekenis van “alternatief” naar Vervanging verwijst.
Eveneens heeft de term ‘alternatief’ bij een aantal deelnemers een culturele bijsmaak die als
beperkend wordt ervaren.
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Met het oog op een duidelijke communicatie zowel binnen het veld van dierproeven als richting
het publiek pleit een aantal participanten voor het herdefiniëren van de term alternatieven en een
differentiatie van het concept 3Vs.
Bij Vervanging wordt de plaats van het dier in de dierproef werkelijk ingenomen door een
alternatief waarbij geen dier meer wordt gebruikt. Vermindering en Verfijning kunnen samen
geclusterd worden als “best practice”. De term best practice verwijst naar de meest effectieve en
efficiënte afweging tussen verschillende zaken zoals wetenschappelijke vraag en dierenwelzijn. Deze
afweging leidt tot de op dat moment best mogelijke proefopzet. Men kan bijvoorbeeld tot
Vermindering komen door eenzelfde aantal dieren zodanig te gebruiken dat zij resulteren in meer
data, aldus de deelnemers.
Regelgeving
In de praktijk komt het voor dat onderzoekers naar redenen van regelgeving verwijzen als
oorzaak voor het niet toepassen van vervangende of best practice methoden. Het verdient
aanbeveling in DEC’s, waarin dit speelt, kennis te integreren ten aanzien van dergelijke wetten en
regelgeving, zodat beoordeeld kan worden waar het om richtlijnen gaat. In het geval van richtlijnen
zoals die van de EMEA (European Medicines Agency) of de farmacopee (handboek voor
geneesmiddelen) zijn er vaak nog mogelijkheden om winst te boeken op het gebied van
Vermindering en Verfijning. Ook regelgeving is beïnvloedbaar en daarmee veranderbaar, maar dit is
echter een zeer lang en moeizaam traject.
Verantwoordelijkheid en fasering van toepassing 3Vs
Een heldere differentiatie van de 3Vs heeft als positief effect een duidelijker definiëren van de
verantwoordelijkheden en focus per “V”. Vervanging dient in een vroeg stadium, in ieder geval ruim
voor de DEC aanvraag aan bod te komen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt logischerwijs bij de
vergunninghouder en onderzoeker, eventueel ondersteund door een expert op het gebied van
Vervangingsmogelijkheden. Pas wanneer Vervanging niet mogelijk is, komt de keuze voor een
dierproef aan de orde en komen Vermindering en Verfijning aan bod. Hier ligt de
verantwoordelijkheid naast de onderzoeker ook bij diegene die onderzoek ondersteunen, zoals de
proefdierdeskundigen en andere deskundigen zoals statisticus, biotechnici/dierverzorging en DEC.
Er zijn echter ook voorbeelden te noemen waarbij de verantwoordelijkheid moeilijker door de
onderzoeker gedragen kan worden. Binnen het promotietraject van een onderzoeker is vaak geen
tijd en/of geld beschikbaar voor validatie. Daarom zou de verantwoordelijkheid verlegd moeten
worden naar de vergunninghouder om hier financiële middelen vrij te maken voor ontwikkeling en
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validatie van vervangende of best practice methoden. Dit zou door de overheid, subsidieverstrekker
of opdrachtgever opgelegd en zo dus gestuurd kunnen worden.
Sturing door stimulering en financiering
Er lijkt een belangrijke rol weggelegd voor instanties als FDA, EMEA en EPAA wat betreft
stimulering van ontwikkeling, validatie en implementatie van vervangende technieken. Ook de
overheidsinstanties kunnen een belangrijke rol spelen in bespoedigen van het validatie en registratie
proces. Financiële middelen voor het ontwikkelen van Vervangingsalternatieven zouden op
verschillende manieren aangewend kunnen worden. Bijvoorbeeld actief uitonderhandelen tijdens de
fondsverstrekking, afromen van een (vast) percentage onderzoeksgeld voor een “potje”
Vervangingsonderzoek of eventueel invoer van een soort “tax”. Over hoe en waar dit geld beheerd
moet worden, wordt verschillend gedacht. Iedere organisatie zou beheer kunnen krijgen over zijn
eigen potje om zo te investeren in “tailor made” alternatieven. Hierbij zouden ook
samenwerkingsverbanden tussen organisaties met vergelijkbare belangen denkbaar kunnen zijn. Een
andere mogelijkheid is het fonds nationaal te beheren en coördineren, dit voorkomt versnippering
van onderzoek over verschillende organisaties, maar vormt wel het gevaar dat kleine (lokale)
initiatieven hieraan ten onder gaan.
Maatschappelijk belang en PR
Voor

vergunninghouders,

subsidieverstrekkers

en

ook

de

overheid

ziet

men

verantwoordelijkheid weggelegd op het gebied van communicatie naar het publiek. Bijvoorbeeld
voor welk type onderzoek en welke organisaties beoordeelt de overheid of het dierproefgebruik een
noodzakelijkheid is en welke grenzen worden hierin getrokken. Deze grens blijkt geen duidelijke lijn
maar een grijs gebied waar proefdiergebruik tegen maatschappelijke en economische belangen
wordt afgewogen. Een ethische afweging over welke wetenschappelijke vragen we wel en niet
beantwoord willen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van welvaartsziekten. Daarnaast is er veel
onderzoek, fundamenteel onderzoek waar dus per definitie niet direct een toepassing voor is. Waar
zou de focus in fundamenteel onderzoek moeten liggen? En wie zou deze focus moeten bepalen? Bij
het bediscussiëren van deze vragen noemen de deelnemers van de workshop met name het publiek
en de overheid als belangrijkste actoren bij het beantwoorden van deze vragen. Wat betreft
organisaties als de nier‐ en kankerstichting zien de deelnemers verantwoordelijkheden en
mogelijkheden op het gebied van communicatie naar het publiek en stimulans richting onderzoekers
voor ontwikkeling van vervangende alternatieven. Het duidelijk communiceren naar het publiek
omtrent redenatie achter gekozen richting en toepassingen van dierproeven vergroot de
transparantie en verbetert het imago, aldus de deelnemers.
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Cultuur en attitude omslag
Het verdient aanbeveling om regelmatig met de sector bijeen te zitten om de belangrijkste
discussiepunten die spelen de revue te laten passeren. Het creëren van een open transparante
cultuur en attitude bevordert de mogelijkheden tot verbetering. 3Vs zijn in eerste instantie gericht
op het verbeteren van het dierenwelzijn, echter de verbetering van kwaliteit van onderzoek heeft in
dit kader tevens een groot belang. Het idee van de lerende organisatie is wellicht een interessante
metafoor voor het ontwikkelen van een lerend netwerk van betrokkenen in dit domein. Het
vergroten van het bewustzijn over, het integreren en operationaliseren van nieuwe inzichten vraagt
om een continue toetsing die vraagt om een specifieke cultuur,leerhouding en attitude.

5.2.2 Kennisuitwisseling
5.2.2.1 Geheimhouding en kennisdeling
Uit het idee om een transparant, lerende omgeving te maken rond de 3Vs vloeit automatisch de
vraag voort of dit wel mogelijk is gezien problemen van vertrouwelijkheid en concurrentie. Of het
uitwisselen van kennis problemen geeft op het gebied van vertrouwelijkheid en inhoudelijkheid
wordt verschillend gedacht. Een aantal van de aanwezige personen ervaart dit niet als probleem, met
name wanneer het gaat om uitwisseling van praktische kennis. Bij model keuze zijn de meningen
verdeeld, een aantal deelnemers ziet dit niet als probleem, andere ervaren hier wel praktische
bezwaren. Bijvoorbeeld wanneer een persoon in meerdere DEC’s zitting heeft. Ook al weet deze
persoon dat op verschillende plaatsen gelijksoortig onderzoek gedaan wordt, dan kan hij of zij toch
niet adviseren om hierover kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen, omdat wat er in een DEC
besproken wordt, vertrouwelijk moet worden behandeld. Dit leidt dan wel tot meer diergebruik in
Nederland, omdat verschillende onderzoeksgroepen met ongeveer hetzelfde onderzoek bezig zijn.
Ook wanneer de wetenschappelijke vraagstelling in beeld komt, wordt uitwisseling van kennis met
oog op concurrentie heel moeilijk. De grens tussen kennis uitwisseling en intellectueel eigendom
wordt dan al gauw heel dun. Ook wanneer het gaat om testen van stoffen, dan zou geheimhouding
over te testen stoffen begrensd moeten zijn. De werkzame stof (stofgroep) en het
werkingsmechanisme van de stof zou vrijgegeven moeten worden, dit gebeurt nog niet binnen alle
DEC’s. Dit zijn punten waar veel te winnen valt in het kader van 3Vs, een onafhankelijke derde partij
zou daarin een belangrijke rol kunnen spelen.

5.2.2.2 Proefdierkundige kennis
Op het gebied van kennisuitwisseling over diermodellen zien de deelnemers verschillende
mogelijkheden. Diermodellen worden vaak jaren gebruikt zonder dat zij per definitie het beste model
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zijn om een bepaalde wetenschappelijke vraag te beantwoorden. Een betere vergelijking van
internationaal beschikbare modellen voor aanvang van onderzoek verdient aanbeveling. Op dit
moment komt het nog regelmatig voor dat de “bekende” modellen in gebruik blijven ter
vergelijkbaarheid met eerdere studies en publicatiedruk, maar ook door gebrek aan kennis van de
onderzoeker en de DEC. Evalueren en beoordelen van waarden van een model, met oog op
dierenwelzijn en de wetenschappelijke vraagstelling is daarom van groot belang.

5.2.2.3 Middelen
Systematic Reviews en landelijke bijeenkomsten over één model zouden methodes kunnen zijn
om ervaringen en kennis samen te brengen en te delen, aldus een aantal deelnemers. Model
bijeenkomsten zouden ook aansluiting kunnen zoeken bij vakinhoudelijke congressen, zoals
(inter)nationale reuma of artritis congressen. Ook een (nationale)database 1 zou tot de
mogelijkheden kunnen behoren, hierbij wordt gedacht aan een wikipedia‐achtige structuur met
daaraan gekoppeld een goede zoekmachine, of een platform voor publiceren van SOP’s (Standard
Operating Procedures). Hierin kan op een gestandaardiseerde en laagdrempelig manier kennis
uitgewisseld worden over “negatieve resultaten”, praktische zaken en diermodellen. Dit soort
informatie wordt vaak (noodgedwongen) weggelaten in wetenschappelijke publicaties. Ook voor
wetenschappelijke tijdschriften zouden betere richtlijnen moeten komen over beschrijving van
proefdierkundige zaken, bijvoorbeeld in de vorm van appendix of via open acces, om deze kennis
beter te ontsluiten. Dit soort initiatieven kunnen er toe leiden dat praktische kennis en ervaringen
beter worden uitgewisseld. Hierdoor hoeft niet iedere onderzoeksafdeling steeds opnieuw het wiel
uit te vinden over wat wel en niet werkt. Ook het interpreteren en analyseren van de bestaande data
wordt hierdoor mogelijk gemaakt. Daarnaast kan met deze kennis kritischer beoordeeld worden of
een model al dan niet bruikbaar is voor het beantwoorden van een wetenschappelijke vraag.

5.2.2.4 Onderwijs en attitude vorming
onderzoeker
Er blijkt bij de deelnemers veel behoefte aan uitbreiding van de scholing voor onderzoekers.
Hierbij wordt gedacht aan continue bijscholing als vervolg op de artikel 9 cursus. In de nieuwe EU
richtlijnen is deze bijscholing ook opgenomen. Hoe bijscholing rond de 3Vs dient te worden ingevuld
blijkt een belangrijk onderwerp voor veel van de respondenten. Bij de inhoud van de bijscholing

1

Zoals bijvoorbeeld de database CAMARADES, waarin kritische neurologen sinds 2004 proefdierstudies
verzamelen.
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wordt bijvoorbeeld gedacht aan attitude vorming, maar ook proefopzet met specifiek aandacht voor
zaken als statistiek en randomisatie.
Biotechnici en dierverzorgers
Er blijkt een grote discrepantie te bestaan tussen de verschillende artikel 12 opleidingen in
Nederland, ook hier zou meer aandacht mogen komen voor attitude vorming. Men ervaart op de
werkvloer ook veel verschil in attitude van de medewerkers. Bij‐ en nascholing voor deze
beroepsgroep wordt bediscussieerd en daar blijkt met name de Biotechnische Vereniging zeer actief
te zijn. Zij organiseren o.a. bijscholings‐ en themadagen die ook goed bezocht worden. Echter bij
elkaar in de keuken kijken wordt toch gezien als de beste manier om de impliciete kennis in deze
beroepsgroep boven water te krijgen en te delen, in de praktijk gebeurt dit echter vrijwel nooit.
DEC lid
De opleiding voor DEC leden is er wel, maar deze is nog vrij nieuw. Hier zou nog meer aandacht
voor mogen komen. Wel zijn er al regelmatig bijscholingen en themabijeenkomsten voor DEC leden,
die bijdragen aan betere afstemming tussen DEC’s in Nederland.

5.2.2.5 Experts voor een verantwoorde experiment opzet
Tijdens de workshop werd het idee naar voren gebracht om geschoolde experts ten aanzien van
3Vs een centralere rol te laten spelen.
Vervangingsexpert
Voor de beoordeling of een wetenschappelijke vraag al dan niet met een dierproef beantwoord
moet worden, zou een Vervangingsdeskundige of Vervangingsexpert in het leven geroepen kunnen
worden. Deze Vervangingsexpert is op lokaal niveau beschikbaar, maar ook gekoppeld aan een
landelijk netwerk. Zo kan een Vervangingsexpert de brug slaan tussen de beschikbare kennis over
Vervangingsalternatieven en de wetenschappelijke vraag van de onderzoeker.
Statisticus
Een statisticus in de DEC alleen, wordt wel gezien als wenselijk, maar in principe voor de experiment
opzet wel te laat. Beter zou zijn wanneer er in een eerder stadium van het onderzoek, dus voor de
DEC aanvraag, de proefopzet met een statisticus wordt besproken. Zaken die in de discussie hierbij
aan de orde komen zijn, o.a. het financiële aspect, gaat een onderzoeker nog wel bij een statisticus te
rade als hij ervoor moet betalen? En zou een DEC moeten eisen dat de aanvraag voor de DEC eerst
door een statisticus bekeken wordt net zoals dat nu gebeurt met een proefdierdeskundige? Uit de
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reacties blijkt dat de huidige stand van zaken hierover sterk verschilt tussen verschillende
organisaties.
DEC leden
Ook DEC’s hebben mogelijkheden om bij andere partijen kennis en informatie in te winnen.
Daarnaast hebben zij een sturende functie door bij de onderzoeker door te vragen naar de huidige
stand van zaken op het gebied van vervangende of best practice mogelijkheden. Een stok achter de
deur kan hierbij zijn een negatief advies wanneer terugkoppeling van de onderzoeker naar de DEC
onvoldoende is.

5.2.3 Consensusstatements
Ter afsluiting van de workshop hebben beide middaggroepen hun discussieonderwerpen aan
elkaar gepresenteerd. Vanuit deze presentaties en opvolgende plenaire discussies zijn gezamenlijk de
volgend consensusstatements gevormd.

Consensusstatements
•

Opsplitsen 3Vs (Vervanging en best practice) “afschaffen” van term:
alternatieven.

•

Aandacht voor Vervanging op hoger niveau en vroeg stadium in onderzoek,
aanstellen van Vervangingsdeskundigen.

•

Vergunninghouders & geldschieters aan tafel in het kader van thema’s openheid
en verantwoordelijkheid.

•

Aandacht voor attitude vorming en best practice/experimental design in
onderwijs en bijscholing.

•

Laagdrempelige kennis uitwisseling:

•

o

Landelijk overlegorgaan per diermodel

o

Motiveren tot publicatie negatieve resultaten (online)
Samenwerking en afstemming stimuleren (communicatie)

41

6 Conclusie, Discussie & Aanbevelingen
Dit hoofdstuk is opgedeeld in drie delen. Het eerste deel omvat de belangrijkste conclusies uit de
workshop, bediscussieerd aan de hand van het theoretische kader. Het tweede deel bestaat uit een
korte methodologische discussie van de 2de fase. In het laatste deel van dit hoofdstuk worden aan de
hand van de consensusstatements aanbevelingen gedaan, aangevuld met persoonlijke visies.

6.1 Inhoudelijke conclusies/discussie workshop
6.1.1 Innovatie mogelijkheden
Zoals de discussies tijdens de workshop en de consensusstatements laten zien zijn er binnen de
proefdierkunde vele niches aanwezig waarbinnen innovatie mogelijk is. Bijvoorbeeld binnen het
thema over openheid dat momenteel in Nederland speelt. Wanneer we deze discussie plaatsen in
het model van Geel (2005), bevindt deze zich momenteel op het meso niveau. Vanuit het
proefdierkundige veld (micro niveau) zijn tot nu toe met name terughoudende en reactieve
oplossingen gekomen. Dit heeft er toe geleid dat nu ook partijen buiten de proefdierkunde, zoals
bijvoorbeeld belangenorganisatie Proefdiervrij en Partij voor de Dieren (PvdD), zich in deze discussie
gaan mengen. Ook zij komen met mogelijke oplossingen om het problemen rondom openheid, open
te breken. Uiteindelijk kan een innovatie die breed gedragen word doorstijgen naar het macro niveau
met een mogelijke volledige (maatschappelijke) verandering als gevolg.
De openheid rondom de proefdierkunde (of het gebrek daaraan) is het resultaat van
verschillende factoren die met dit werkveld samenhangen. Veel van deze zaken zijn al eerder aan
bod gekomen, zoals concurrentiebeding of het gebrek aan sturing dan wel nemen van
verantwoordelijkheid. Ook speelt de angst voor openheid te weeg gaat brengen mee. Niet iedereen
komt er even graag open voor uit dat hij/zij met proefdieren werkt. Een korte zoekactie op Google
brengt al snel verschrikkelijke acties van dierenactivisten naar boven die je zelf liever niet mee wil
maken. Zoals bekladde huizen, bekraste of in brand gestoken auto’s, maar ook intimidatie, niet
alleen van medewerkers, maar ook hun gezin en andere in hun omgeving. Een factor van angst voor
meer openheid kan dus zijn de angst voor represailles wanneer er meer openheid is. Of de
verschillende factoren als daadwerkelijke reden aandraagt worden of juist als een excuus is moeilijk
te zeggen en verschilt waarschijnlijk per situatie. Hier dient men zich van bewust te zijn bij het
zoeken naar mogelijke oplossingen.
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6.1.2 Attitude
Uit de enquête en de workshop kwam duidelijk naar voren dat het optimaal gebruiken van de
3Vs vaak afhankelijk is van de attitude van de onderzoeker. Dit zou je breder kunnen trekken, want
de juiste attitude ten aanzien van de 3Vs verwacht je eigenlijk van alle personen werkzaam in dit veld
(biotechnici/dierverzorgers, dierenarts, proefdierdeskundige, etc.). Zoals het attitude model van
Haddock en Maio (2008) laat zien is attitude opgebouwd uit de drie componenten: cognitie, emotie
en gedrag.

6.1.2.1 Cognitie
Bij het component cognitie speelt onderwijs een cruciale rol. Wanneer we focussen op de
attitude van de onderzoeker, is deze afhankelijk van kennis om een juiste afweging te kunnen maken
met betrekking tot 3V gebruik.

6.1.2.2 Gedrag
Ook gedrag is een belangrijk component van attitude. Wanneer men al jaren binnen een bepaald
stramien werkt en daar goede resultaten mee boekt zal men niet snel geneigd zijn het gedrag te
veranderen. Ook al zijn er nieuwe mogelijkheden met betrekking tot de 3Vs in het betreffende
onderzoek. Wanneer men ook niet bijgeschoold wordt op dit gebied en dus niet beschikt over “up to
date” kennis, zal de motivatie om het gedrag te veranderen laag zijn. Het verdient daarom de
aanbeveling om in het onderwijs aandacht te besteden aan de gewenste attitude ten aanzien van de
3Vs. Daarnaast is bijscholing essentieel om onderzoekers up to date te houden ten aanzien van 3V
kennis binnen hun werkveld en daarmee de kwaliteit van onderzoek en de kwaliteit van het
proefdierkundige werkveld te waarborgen. Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat wanneer
men een EHBO diploma geldig wil houden men tenminste 8 verplichte bijscholingen per jaar dient te
volgen, terwijl in het werkveld van de proefdierkunde, dat nota bene aan de basis van vele
onderzoekstrajecten staat, er totaal geen richtlijnen zijn voor verplichte na‐ of bijscholingstrajecten.

6.1.2.3 Emotie
Het component emotie, staat voor een deel ook onder invloed van de attitude die de omgeving
heeft ten aanzien van het onderwerp. Het is dus niet alleen van belang om aan een gewenste
attitude van onderzoekers en ander personeel te werken, maar zeer zeker ook het algemene publiek.
Eerlijke en duidelijke voorlichting zijn daarbij kernwoorden. Dit zou bijvoorbeeld door één
vertegenwoordigend orgaan uitgevoerd kunnen worden zoals het NKCA of de NVP. Er zijn al
verschillende initiatieven op dit gebied zoals de folder “alles wat je wel/niet wilt weten over
dierproeven”, de internetsite Stip en de folder eerlijk over dierproeven. Dit zijn echter verschillende
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initiatieven vanuit het werkveld. Het verdient de aanbeveling deze informatiestroom te de‐
fragmenteren en een heldere informatiestroom naar het publiek op te zetten.

6.1.3 Gepland gedrag
Ook al wordt een positieve attitude ten aanzien van de 3Vs als belangrijkste motiverende factor
gezien bij daadwerkelijke toepassing, attitude is slechts één factor die aan de basis staat van gepland
gedrag. Gedrag, of beter gezegd de intentie tot een bepaald gedrag, worden volgens het model van
Ajzen (1991) ook gevormd door de subjectieve norm en eigen effectiviteit. De subjectieve norm is de
beredenering achter een bepaald gedrag vanuit een persoonlijke inschatting. De componenten
cognitie en emotie die we eerder bij de attitude vorming zagen, spelen bij beredenering van een
bepaald gedrag dus ook weer mee. Hieruit valt af te leiden dat educatie ook een belangrijke rol
speelt bij het aanzetten tot een bepaald gedrag. Alleen educatie is educatie is echter niet voldoende
want er is nog een derde factor, namelijk eigen effectiviteit. Het hebben van kennis van hoe iets kan
wil nog niet zeggen dat het gedrag ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Om dit te stimuleren is het
van belang gewenst gedrag ook te faciliteren.
Bijvoorbeeld het thema kennisdeling. Kennisdeling kan bijdrage aan verhoogde 3V kennis en
daarmee ook toepassingsmogelijkheden. Daarnaast legt het de basis voor meer samenwerking en
openheid waardoor op termijn ook kwalitatief betere wetenschap. Kennisdeling is dan van grote
waarde, maar waarom gebeurt het dan nog zo weinig? De oorzaak ligt hier waarschijnlijk bij het
gebrek aan verantwoordelijkheid ten aanzien van organisatie en coördinatie. Tijdens de workshop
zijn verschillende oplossingen aan bod gekomen, bijvoorbeeld bijeenkomsten per onderzoeksveld
waar specifiek kennisuitwisseling ten aanzien van het diermodel centraal staat, of het publiceren van
zogenaamde negatieve resultaten. Nu worden vaak alleen onderzoeken of experimenten
gepubliceerd met een positieve of opvallende uitkomst. Onderzoeken waar “niets” uit is gekomen
worden nu vaak niet gepubliceerd, dit terwijl geen resultaat toch ook een resultaat is. Met name ter
voorkoming van duplicatie van experimenten is het van groot belang deze resultaten te publiceren.
Er zijn al specifieke tijdschriften 2 waarin deze resultaten gepubliceerd kunnen worden. Toch zou er
meer aandacht vanuit de reguliere wetenschappelijke tijdschriften voor deze “negatieve resultaten”
mogen komen. Ook subsidie verstrekkers zouden publicatie van deze gegevens moeten stimuleren,
wanneer deze gegevens breed bekent zijn wordt de kans op duplicatie onderzoek wat niets oplevert
kleiner.
2

Er is een speciefiek journal voor de publicatie van negatieve resultaten: Journal of Negative Results in
Biomedicine (www.jnrbm.com). Het valt te bediscussieerd of deze negatieve resultaten apart te behandeld
zouden moeten worden, of gewoon opgenomen dienen te worden in de reguliere wetenschappelijke
tijdschriften.
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6.1.4 Interactief ontwerpproces
Wanneer we kijken naar het zeven taken interactief ontwerpproces is met deze studie een start
gemaakt met de eerste vijf taken. Taak een tot en met drie omvatten het initiëren en voorbereiden
van het proces, het afbakenen van het proces doormiddel van procesafspraken en exploratie en
analyse van de huidige situatie. Deze taken zijn aan bod gekomen tijdens de voorbereiding en uitvoer
van de nationale enquête. Taak 1 initiëren en voorbereiden heeft plaatsgevonden door middel van
een kleinschaliger en gelijksoortig onderzoek binnen het UMCN door Leenaars et al. (2009). Deze
studie heeft de basis gevormd voor het projectvoorstel aan ZonMw, dat het projectvoorstel
vervolgens door verschillende wetenschappelijke experts heeft laten toetsen. De procesafspraken
zijn gemaakt in de aanloop naar het uitzetten van de enquête. De enquête is opgebouwd aan de
hand van verschillende exploratieve interviews en pilot enquêtes. Taak 3 (exploratie en
situatieanalyse) en taak 4 (gezamenlijk onderzoek) overlappen elkaar met de uitvoer en analyse van
de enquête en de workshop. Taak 4 bestaat echter voornamelijk uit de workshop waarin gezamenlijk
is gewerkt aan het definiëren van kennishiaten en hoe deze op te vullen. De eerste stappen naar taak
5 (overeenstemming bereiken) zijn gezet aan het eind van de workshop, waar consensusstatements
zijn gevormd over de belangrijkste onderwerpen. Wanneer we de taken van het interactief
ontwerpproces volgen is de volgende stap de communicatie met de achterban. Ook hier zal overlap
plaatsvinden tussen taak 5 en 6. Wanneer er terugkoppeling plaats vind naar de achterban zal de
overeenstemming verder worden aangescherpt. Er bestaat een soort sneeuwbal effect in rapportage
en terugkoppeling, in eerste instantie zal een terugkoppeling gestuurd worden naar de respondenten
en participanten, die om feedback gevraagd zullen worden voor een aangescherpte rapportage. De
hieruit vervolgens rapportage zal breed verspreid worden, onder andere naar de subsidieverstrekker
ZonMw en organisaties als de Centrale Commissie Dierexperimentencommissies (CCD) en
Nederlandse Vereniging Proefdierdeskundigen (NVP). Verdere verspreiding van de rapportage zal
uitgevoerd worden aan de hand suggesties uit de achterban. Hierbij zou bijvoorbeeld gedacht
kunnen worden als partijen als Proefdiervrij of Partij voor de Dieren. Bij de communicatie met de
achterban hoort ook het verder uitwerken van de diverse mogelijke innovaties met oog op
implementatie. Bijvoorbeeld welke innovaties verdienen de voorkeur en welke organisatie/instantie
neemt het initiatief en de verantwoordelijkheid om deze verder uit te werken dan wel in te voeren.
De eind rapportage zal ook als basis dienen voor een Engelstalig artikel dat ter publicatie in
internationale wetenschappelijke tijdschriften zal worden aangeboden. Daarnaast zullen ook
(inter)nationale congressen bezocht worden om (inter)nationale bekendheid te geven aan deze
onderzoeksresultaten.
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6.1.5 Communicatie strategie
Binnen het werkveld zijn er personen die de problematiek rondom openheid of
kennisuitwisseling erkennen, maar er zullen ook personen zijn die de huidige situatie niet als
problematisch ervaren. Afhankelijk van de visie op de huidige situatie kan houding ten aanzien van
innovatie verschillen. Verschillende visies vragen om verschillende communicatiestrategieën om een
gewenste gedragsverandering in gang te zetten. Wanneer men de huidige situatie als problematisch
ervaart zal men immers eerder gemotiveerd zijn om te zoeken naar verbetering en innovatie. Om
deze zoektocht structuur te geven kan gebruik gemaakt worden van het probleemoplossingsmodel.

6.1.5.1 Probleemoplossingsmodel
Laten we het probleem nemen van de moeizame kennisdeling en de aanwezigheid van impliciete
kennis binnen de proefdierkunde. Tijdens de enquête en workshop is meerdere malen naar voren
gekomen dat kennisuitwisseling als een moeizaam proces wordt ervaren (fase 1). Tijdens de
workshop zijn verschillende oorzaken besproken zoals, gesloten cultuur, concurrentiebeding en
gebrek aan ondersteuning/faciliteiten op dit gebied (fase 2). Tijdens de workshop is ook een eerste
aanzet gemaakt naar het komen tot mogelijke oplossingen (fase 3). De volgende fases van het model
zijn gericht op selectie, implementatie en evaluatie van mogelijke oplossingen. Afhankelijk van het
probleem en de urgentie om tot een oplossing te komen zijn verschillende scenario’s denkbaar. In
het geval van openheid kan bijvoorbeeld openheid juridisch afgedwongen worden. Dit is in het
recente verleden nog gedaan door de Partij voor de Dieren. Zij eiste doormiddel van de Wet op
Openbaar Bestuur, meer openheid in dierproefgebruik van diverse universiteiten. Of de toepassing
van deze oplossing bevredigend zal waarschijnlijk door de betrokken partijen verschillen geëvalueerd
worden. Wanneer een oplossing als onbevredigend wordt ervaren dient men te evalueren waar deze
onvrede zit. Was bijvoorbeeld de uitvoering (toepassing) onvoldoende of dient men een andere
oplossing aan te dragen. Dit kan er toe leiden dat men nog verder in het proces dient terug te grijpen
bijvoorbeeld naar het genereren van oplossingen of mogelijk nog zelfs terug naar de definiëring of
analyse van het probleem. In het geval van gedwongen openheid zou bijvoorbeeld geconcludeerd
kunnen worden dat dit de verstandhoudingen tussen de partijen niet ten goede is gekomen. Veel
universiteiten schoten in de verdediging waardoor situatie eerder meer gesloten is geworden in
plaats van dat er meer openheid is gekomen.

6.1.5.2 Aanvaardingsmodel
Wanneer de focus niet ligt op de oplossing van een probleem maar juist op de implementatie van
een verbetering (innovatie) kan een strategie opgezet worden aan de hand van het
aanvaardingsmodel. Deze komt in grote lijnen overeen met het probleemoplossingsmodel alleen ligt
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hierbij de focus dus niet op het probleem maar juist op een mogelijke verbetering. Bijvoorbeeld in
het voorbeeld van kennisuitwisseling. Het gebrek aan kennisuitwisseling wordt misschien niet direct
als probleem ervaren, maar er zijn wel verbeteringen denkbaar (fase 1&2). Wanneer we bijvoorbeeld
de bijeenkomsten voor kennisuitwisseling als mogelijke innovatie definiëren kan deze toepassing
verder gaan uitwerken (fase 3). Verschillende toepassingen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn het
centraal stellen van één specifiek diermodel (b.v. de Resus aap) of juist een specifiek onderzoeksveld
(Alzheimer). Welke opzet het beste is, en dus het meeste oplevert, kan getest worden middels
zogenaamde pilot bijeenkomsten (fase 4). Omdat het gaat om optimaliseren van een innovatie en
niet het oplossen van een probleem is hier vaak meer ruimte om verschillende richtingen uit te
proberen en te testen. Hierdoor vormen fase 4 (de pilot bijeenkomsten) en fase 5 (evaluatie) in het
interactief proces ter optimalisering van de innovatie.

6.1.6 Besluit
Ter besluit komen we terug bij het overkoepelende MLP model van Geel. Tijdens de workshop
zijn verschillende issues naar voren gekomen en mogelijke oplossingen (innovaties) besproken. Het is
nu zaak om handen en voeten aan deze innovaties te geven waardoor deze eerst in de kleine locale
netwerken kunnen groeien en draagvlak krijgen op het micro niveau. Bij voldoende draagvlak heeft
een innovatie de kans door te groeien naar het meso niveau waar er verbindingen gemaakt worden
met andere netwerken. Op het meso niveau wordt op andere wijze en door andere partijen naar het
probleem en de mogelijke oplossing gekeken, en waar mogelijk/nodig gestuurd. Het uiteindelijke
doel is om onwenselijke zaken die nu binnen het huidige “landschap” van de proefdierkunde en
aanverwant onderzoek op een breed gedragen wijze te veranderen naar een wenselijkere situatie.

6.2 Methodologische discussie
Representativiteit
In de onderzoeksopzet is uitgegaan van een exploratieve inventarisatie van 3V gebruik binnen
het beroepsveld betrokken bij dierproeven. De enquête is uitgezet onder de drie partijen die direct
betrokken zijn bij de opzet en goedkeuring van dierproeven: onderzoekers, proefdierdeskundigen en
DEC leden. Eén factor die de respons en daarmee de representativiteit beïnvloedt is het feit dat het
niet mogelijk is om deze partijen rechtstreeks te benaderen. Een tweede factor is dat respondenten
die de enquête geheel hebben ingevuld, waarschijnlijk mensen zijn die zich direct betrokken voelen
op de 3Vs, zowel positief als negatief. De opzet was nadrukkelijk om (nieuwe) ideeën te genereren
rond de implementatie van de 3V kennis. Hierin is de enquête, die de eerste was in zijn soort in
Nederland, zeker geslaagd. Ook de workshop was uniek in zijn soort, niet eerder kwamen deze drie
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beroepsgroepen vanuit verschillende organisaties bij elkaar. Hierdoor zijn een aantal interessante
zaken die binnen het werkveld spelen aan het licht gekomen.

Interpretatie van de resultaten
De opzet van een enquête is cruciaal, ondanks de pilot fase zijn er onduidelijkheden blijven
bestaan. Respondenten van de enquête merkte onder andere op: “Men kon niet volledig zijn ei kwijt
in de enquête, er miste nuance in de antwoorden waardoor er onzekerheid bestond over hoe de
resultaten geïnterpreteerd zouden worden en wat er met deze resultaten zou gaan gebeuren”. Een
andere respondent schreef: “Vragen zijn te ingewikkeld met lange zinnen, niet duidelijk of niet
ondubbelzinnig. Bijvoorbeeld ‘Ik sta afwijzend tegenover het toepassen van 3V mogelijkheden
vanwege de noodzaak om resultaten te vergelijken met eerdere bevindingen’ wat staat er? Wat vind
ik hiervan? Wil ik hier antwoord op geven?”
Een opmerking van een van de workshop deelnemers was: “Beantwoording van de enquête
vragen is zeer afhankelijk van hoe de vraag gesteld en gelezen werd”. Een aantal deelnemers vult aan
dat als de groep respondenten groter was geweest, de opvallende verschillen of zaken die haaks op
elkaar staan, dan mogelijk niet meer waren gevonden. “Er kan dus niet met een vergrootglas naar de
verschillen tussen de resultaten gekeken worden”, vult een andere deelnemer aan. Een van de
gespreksleiders reageert hierop en legt uit dat voor de presentatie sommige resultaten wat scherper
tegen elkaar zijn gezet om zo tot een discussie te komen. Daarnaast zou bij een grotere groep
respondenten het resultaat ook de andere kant op kunnen gaan, dat de verschillen die nu gevonden
zijn dus nog groter zouden zijn. Er wordt nogmaals onderstreept dat de enquête ingezet is ter
exploratie van de huidige omgang met de 3Vs.
De deelnemers van de workshop noemen de achtergrond van de respondenten ook als belangrijk
aandachtspunt. Er wordt opgemerkt dat van invloed is in welk veld de onderzoeker werkzaam is en
of hij/zij zich in het kader van zijn/haar onderzoek veel of weinig met alternatieven bezighoudt c.q.
veel of weinig invloed kan uitoefenen op de onderzoeksopzet. Hetzelfde wordt genoemd voor DEC
leden: in welke rol zitten zij in de DEC en zijn zij bijvoorbeeld alternatievendeskundigen of niet. Deze
gegevens zijn bevraagd in de enquête dus deze zijn bekend.

Suggestie ter verbetering
Een suggestie die expliciet genoemd werd, was om de enquête bij een mogelijk vervolg ook in
het Engels uit te zetten, omdat in Nederland ook veel internationale onderzoekers werkzaam zijn.
Daarnaast zouden met een Engelstalige enquête ook mogelijk interessante cultuurverschillen boven
kunnen komen. Bij de opzet van de enquête is wel overwogen om de enquête ook in het Engels,
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maar juist de mogelijke cultuurverschillen waren de doorslaggevende reden om dit niet te doen. De
focus lag juist op het Nederlandse werkveld van opleiding tot praktijk.

Workshop evaluatie
De deelnemers zijn gevraagd om aan het eind van de workshop een evaluatieformulier in te
vullen. Het evaluatie formulier en een overzicht van de evaluatieresultaten zijn terug te vinden in de
bijlagen. In totaal hebben 14 deelnemers het evaluatieformulier ingevuld, zij gaven de workshop
gemiddeld het rapportcijfer 7,6. Voor het verder slagen van de workshop is het essentieel om de
strekking van de dag ook naar buiten uit te dragen.
In deze scriptie is de terugkoppeling van de workshopdeelnemers op de rapportage nog niet
meegenomen, dit zal in latere publicaties verwerkt worden.

6.3 Aanbevelingen
Naar aanleiding van de enquête‐ en workshopresultaten, gesprekken met de projectleiding,
andere betrokkenen en mijn eigen ervaringen ben ik tot de volgende aanbevelingen gekomen. In
deze paragraaf zal per consensusstatement de aanbevelingen besproken worden.

6.3.1 Opsplitsen 3Vs en “afschaffen” term alternatieven.
Om de 3Vs optimaal in de praktijk toe te kunnen passen verdient het de aanbeveling de 3Vs op te
splitsen in “Vervanging” en “Vermindering en Verfijning”. In de praktijk is er al veel aandacht voor
Vermindering en Verfijning, ook wel best practice genoemd, waarbij de proefdierdeskundige een
belangrijke centrale rol vervult. Een biostatisticus zou ook een waardevolle aanvulling kunnen zijn
binnen het expertiseteam voor best practice. Het verdient daarom ook de aanbeveling een
(bio)statisticus nauwer in dit proces te betrekken, met name op het gebied van Vermindering en het
voorkomen van duplicatie, is veel winst te behalen. Een (bio)statisticus kan een waardevolle bijdrage
leveren aan optimalisering van de statistiek en betere experiment opzet.
Tijdens de workshop is het afschaffen van term alternatieven aan de orde gekomen. In de
praktijk zal het echter de vraag zijn in hoeverre dit haalbaar is. De term alternatieven wordt
wereldwijd gebruikt en is diep ingebed is in de proefdierkunde. Werken aan het imago van de 3Vs en
“alternatieven” zou daarom een andere strategie kunnen zijn. Tijdens de workshop werd aangegeven
dat er vaak een “stoffig” of “geitenwollen sokken” imago hangt rond de term alternatieven, omdat
men deze mogelijk onbewust koppelt aan andere “alternatieven” zaken. Het is echter niet
onmogelijk om een imago te veranderen. Er zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar de
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imagoverandering van biologische voedingsmiddelen die de laatste jaren een heuse omslag heeft
gemaakt.

6.3.2 Aandacht voor Vervanging in vroeg stadium onderzoek en hoger niveau in
organisatie, aanstellen van Vervangingsdeskundigen.
Optimale implementatie van de 3Vs vergt verschillende expertises. Bij de focus op best practice
bestaat het risico dat de V van Vervanging ondergeschikt of vergeten raakt. Om dit te ondervangen
zou een Vervangingsdeskundige aangesteld kunnen worden. Een ideale situatie zou daarom een 3V‐
team kunnen zijn, bestaande uit een Vervangingsexpert voor advies bij Vervangingsmogelijkheden,
een (bio)statisticus voor Vermindering en een proefdierdeskundige voor Verfijning. Hierbij is het van
belang om de communicatielijnen met onderzoekers of projectleiders zo kort mogelijk te houden,
dus bij voorkeur op het zelfde niveau als de proefdierdeskundige. Binnen Nederland maar ook op
internationaal niveau zou een vervangingsexpert op dezelfde wijze georganiseerd kunnen worden als
de proefdierdeskundige. Dus doormiddel van een beroepsgroep binnen de NVP en op Europees
niveau binnen FELASA.
De timing wanneer er over ieder van de V’s gesproken dient te worden is cruciaal. Vervanging
zou op een eerder moment en op een hoger niveau aan de orde moeten komen. De
verantwoordelijkheid zou hier moeten liggen bij projectleiding, de vergunninghouder en een
eventuele Vervangingsexpert. Vermindering en Verfijning komen pas aan de orde wanneer er ook
daadwerkelijk voor een dierproef gekozen is. Op dat moment ligt de verantwoordelijkheid bij de
onderzoeker, uiteraard bijgestaan door een (bio)statisticus en proefdierdeskundige. Daarnaast
hebben de projectleiding en vergunninghouder de verantwoordelijkheid om een goede en open
werksfeer te creëren. Het is zaak dit naar de werkvloer uit te dragen zodat implementatie van
Vermindering en Verfijning optimaal kan gedijen.

6.3.3 Vergunninghouders & geldschieters aan tafel in het kader van thema’s
openheid en verantwoordelijkheid.
De discussie over openheid binnen de proefdierkunde in Nederland is een langlopende discussie.
De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de vergunninghouders en fondsverstrekkers en
geldschieters. Er blijken echter niet voldoende motiverende of dwingende factoren aanwezig te zijn
om deze groepen ook daadwerkelijk samen aan tafel brengt. Wat de laatste jaren wel duidelijk is
geworden is dat de druk van het publiek en ook bepaalde politieke partijen, zoals de Partij voor de
Dieren, toe neemt. Of openheid binnen de proefdierkunde komt lijkt niet meer de vraag, de vraag is
nu wanneer. Om controle over de situatie te houden verdient het de aanbeveling deze situatie
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proactief toe te treden. Wanneer vergunninghouders, fondsverstrekkers en geldschieters blijven
afwachten, bestaat de kans dat er op een bepaald moment van hogerhand acties worden opgelegd.
Er spelen echter vele zaken binnen deze discussie zoals privacy en concurrentiebeding, dat de
discussie en verandering erg moeizaam maken. Het is daarom zaak deze belemmerende factoren aan
te pakken, met passende oplossingen. Bijvoorbeeld anonimiseren wanneer het om privacy gaat en
richtlijnen opstellen voor (tijdelijk) achterhouden van informatie wanneer het concurrentiebedinging
betreft.

6.3.4 Aandacht voor attitude vorming en best practice/experimental design in
onderwijs en bijscholing.
De basis voor optimaal 3V gebruik ligt in de attitude van mensen die ermee werken. Deze
attitude kan gevormd worden binnen het onderwijs. Het geniet daarom de voorkeur om onderwijs
op het gebied van de 3Vs in een continue vorm aan te bieden. Om de kwaliteit van proefdierkundig
Nederland te controleren en te waarborgen verdient het de aanbeveling dit onderwijs te verplichten.
Na een EHBO cursus is men jaarlijks verplicht de bekwaamheid aan te tonen. De samenleving zou dit
minimaal ook van het proefdierkundige werkveld in Nederland moeten kunnen verwachten.
Bijscholing zou verzorgd kunnen worden door de verschillende vergunninghoudende organisaties en
opleidingscentra binnen Nederland. Afhankelijk van de expertise van de organisatie kunnen modules
ontwikkeld worden bijvoorbeeld op het gebied van welzijn en verzorging niet humane primaten, of
een bijscholing in de microchirurgie. Coördinatie zou in handen moeten liggen van een Nationaal
overkoepelend orgaan, bijvoorbeeld het NKCA.

6.3.5 Laagdrempelige kennis uitwisseling
Meer openheid binnen de proefdierkunde zal ook leiden naar betere kennis uitwisseling. Ook
wordt het mogelijk onderzoek beter af te stemming, wat duplicatie van proeven kan voorkomen.
Meer openheid kan echter ook bewerkstelligd worden door er gewoon mee te beginnen. Tijdens de
workshop werd het idee geopperd om landelijke overlegorganen per diermodel op te zetten, dit zou
echter ook kunnen per onderzoeksveld. Mensen werkzaam binnen het veld van bijvoorbeeld
Parkinson kunnen op laagdrempelig niveau kennis en ervaring uitwisselen over het specifiek
gebruikte diermodel(len). Ook zaken als publicatie van negatieve resultaten kunnen hieraan bijdrage.
Hierbij ligt een belangrijke rol weggelegd voor wetenschappelijke tijdschriften. Ook om volledige
publicatie te bewerkstelligen is het van belang dat zij kritisch naar hun evaluatiecriteria kijken.
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Om het proces van gedragsverandering vorm te geven kunnen de modellen gebruikt worden die
eerder

al

aan

bod

zijn

gekomen

in

de

conclusie/discussie

(probleemoplossings‐

en

aanvaardingsmodellen).

6.3.6 Samenwerking en afstemming stimuleren (communicatie)
Binnen proefdierkundig Nederland lijkt er behoefte te zijn aan sturing en coördinatie. Zaken als
beperkte openheid en concurrentie staan samenwerking en kennisuitwisseling in de weg. Deze
remmende factoren zijn niet van vandaag op morgen opgelost, maar zijn zeker ook niet overkomelijk,
zoals ook bleek uit gedreven discussies van gemotiveerde deelnemers tijdens de workshop. Op het
gebied van landelijke coördinatie en communicatie lijkt een sleutelrol weggelegd voor het NKCA. Het
is zaak de behoeftes op gebied van samenwerking en communicatie binnen de proefdierwereld
verder in kaart te brengen en doormiddel van een actieplan er vervolgens ook daadwerkelijk
rukbaarheid aan te geven.

Figuur 4 Impressies van de workshop
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6.4 Overzicht aanbevelingen
In tabel 3 zijn de aanbevelingen nogmaals kort beschreven met daarbij het probleem dat aan de
aanbeveling ter grondslag ligt en welke actoren gezien worden als sleutel figuren in een mogelijke
oplossing.
Tabel 3: Aanbevelingen.
Issues die spelen binnen het huidige werkveld met mogelijke oplossingen en sleutel actoren.

Issue
Hoe definiëren we
alternatieven voor
dierproeven? Alleen
vervanging? Of ook
vermindering & verfijning?
(Te) weinig aandacht voor
Vervangingsmogelijkheden.

"Gesloten wereldje"

Lage frequentie huidig
onderwijs. Attitude
onderzoeker/personeel
essentieel voor optimale
implementatie 3Vs.
Duplicatie van dierproeven
door geen of weinig kennis
uitwisseling, ook met oog op
concurrentie.

Duplicatie van dierproeven
door gebrek aan communicatie
en samenwerking

Oplossing
Opsplitsen van 3Vs voor
optimale toepassingsstrategie
en duidelijk communicatie.

Sleutel actoren
Allen werkzaam of betrokken
binnen de proefdierkunde, NVP,
NKCA

Aandacht en
verantwoordelijkheid voor
Vervanging naar een hoger
niveau in organisatie en in
eerder stadium van onderzoek
brengen. Aanstellen
Vervangingsdeskundige ter
ondersteuning.
Sleutelfiguren aan tafel brengen
om openheid en
verantwoordelijkheid te
bewerkstelligen, indien nodig
onder sociale en politieke druk.

Projectleiders,
Wetenschappelijke Commissie
binnen organisatie, DEC,
Vergunninghouders.

Vergunninghouders, subsidie‐
en fondsen verstrekkers zoals
ZonMw, en diverse stichtingen
(o.a.: maag/darm, hart, kanker,
nier stichting etc.), overheid,
publiek
Continue vorm van (bij)scholing NVP, Coördinatoren cursus
speciaal aandacht op gebied van proefdierkunde, FELASA(?).
attitude vorming en
Onderwijs aanvullen met
proefopzet.
(bio)statisticus en
vervangingsexpert
Kijken naar wat wel mogelijk is
Onderzoekers,
op gebied van kennis
onderzoeksafdelingen, subsidie‐
uitwisseling. Bijvoorbeeld
en fondsenverstrekkers,
verplichten tot publiceren, dus
redactie wetenschappelijke
ook negatieve resultaten, al dan tijdschriften
niet anoniem. Opzetten van
overlegorganen per diermodel
of onderzoeksgebied.
Coördineren en stimuleren van
NKCA,
openheid en samenwerking
overheid/politiek/samenleving

6.5 Besluit
De in deze scriptie beschreven studie heeft vele punten laten zien waarop verbetering mogelijk is
ten aanzien van 3V gebruik in Nederland. Aan al deze punten ligt naar mijn inziens nog een andere
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zaak ter grondslag wat in deze scriptie nog onderbelicht is gebleven, namelijk het imago van het
werkveld.
De proefdierkunde was lang, en is in sommige organisaties nog steeds, een serviceverlenend
werkveld. Proefdieren worden immers over het algemeen gebruikt om kennis te vergaren voor een
andere discipline. Bijvoorbeeld om medicijnen te testen, of om inzicht te krijgen het
werkingsmechanisme van verschillende ziektes voor zowel humane als veterinaire geneeskunde.
Toch is het juist de proefdierkunde die de schakel is tussen deze verschillende disciplines en kennis
en ervaring uit verschillende hoeken kan bundelen, dat de kwaliteit van onderzoek ten goede kan
komen. Gelukkig gebeurd dit al veel, het is niet voor niets dat met name de biotechnicus en de
proefdierdeskundige als belangrijke informatie bron worden gezien. Het zijn deze beroepsgroepen
die de directe schakel vormen tussen de verschillende onderzoeksdisciplines. Daarnaast worden er,
vaak op lokale, kleine schaal en geïntegreerd in andere onderzoeken, experimenten uitgevoerd ter
verfijning van een proef. Bijvoorbeeld het uittesten van verschillende soorten kooiverrijking of
uitproberen van andere (minder invasieve) bloedafname methodes.
Er is dus een schat aan kennis binnen de proefdierkunde, nu is het zaak dit ook uit te dragen en
te delen. Helaas wordt dit belemmerd door verschillende zaken die al eerder aan bod zijn gekomen
zoals concurrentiebelangen en angst voor de gevolgen wanneer er meer openheid in zaken wordt
gegeven. Om uit deze vicieuze cirkel te komen denk ik dat het noodzakelijk is om op tenminste twee
gebieden aan het werk te gaan.
Ten eerste natuurlijk het werkveld zelf. Erkenning van eigen werk en kunde is een must en zorg
ook voor erkenning van buitenaf, bijvoorbeeld door mee te publiceren met onderzoekers of door het
publiceren van eigen bevindingen.
Ten tweede de maatschappij. Er dient meer bewustwording te komen over het doel van
dierproeven. Het zou goed zijn wanneer er meer discussie kwam over wat we als maatschappij willen
en aanvaarden op het gebied van proefdiergebruik ten aanzien van gezondheid en risico’s. Wanneer ,
voor welk type onderzoek aanvaarden we een dierproef en wanneer niet. Of keuren we dierproeven
volledig af en aanvaarden dus de risico’s die daaraan verbonden zijn? Om te weten waar dierproeven
voor gebruikt worden en wat eventuele gevolgen of risico’s kunnen zijn, is goede voorlichting nodig.
De maatschappij dient dus haar verantwoordelijkheid te nemen om zichzelf zo breed mogelijk te
informeren. En ook een samenleving te vormen waarin alle informatie stromen welkom zijn.
Wanneer men meer openheid eist, dient men daar ook ruimte voor geven. Het werkveld zal op haar
beurt de verantwoordelijkheid moeten nemen om ook haar kant van het verhaal te vertellen.

54

Natuurlijk kan dit alles niet van vandaag op morgen. Zoals het model van Geels lied zien zijn
veranderingen op het maatschappelijke niveau vaak ook processen van decennia. In deze studie is
een analyse gemaakt van mogelijke stappen ter verbetering van implementatie van 3V kennis. Een
belangrijk onderdeel van deze verbetering is het creëren van een open kennis uitwisseling. Wanneer
er stapsgewijs, handen en voeten gegeven wordt aan de suggesties in deze scriptie. Kan naar mijn
idee dit alles op termijn ook een positieve invloed hebben op het imago van het werkveld.
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Figuur 5 Impressies FELASA congres, Helsinki 2010
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