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Voor welke doeleinden worden 

dierproeven gedaan? Wod 1977 
 

• Ontwikkeling van nieuwe behandelingen en medicijnen 

voor mens én dier 

• Veiligheid en risico-analyse 

• Vaccins: veiligheid en effectiviteit 

• Ontwikkeling van nieuwe kennis 

• Onderwijs, b.v. oefenen van kijkoperaties 

 



Wod 1977 

• Stricte eisen aan opleiding, toetsing, toezicht, 

huisvesting, etc. 

 

• Wetswijziging op komst – aanpassing aan de nieuwe 

EU richtlijn 2010/63 per 1 januari 2013 
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Radioimmunotherapie – betere diagnose en 

behandeling 

UMC St. Radboud Nijmegen 

Oratie Prof. Dr. O. Boerman 
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20% partial response 

 

 

 

 

75% complete reponse 

Kaminski et al. NEJM 352:441-449, 2005  

Radioimmunotherapie NHL patienten 

UMC St. Radboud Nijmegen 



 

25 jaar geleden …  

 

• Literatuurscriptie “Atherosclerosis in the rat” – 

gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Artery 

(1988) 

 

• Goede wetenschap én goed dierenwelzijn kunnen heel 

goed samengaan, en geven bovendien relevantere 

resultaten (voor de mens) 
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Mijn levenskoan / - vraag:  

hoe kunnen we wetenschap en welzijn  

– van dier én mens – tegelijkertijd bevorderen? 
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Koan: een spirituele vraag die 

beantwoord moet worden vanuit 

een diepe intuitieve wijsheid. Het 

wordt in Zen Boeddhisme gebruikt 

bij de meditatie.  

 

Het vinden van betere 

antwoorden én betere vragen is 

de parallel tussen Zen en 

wetenschap. 

 

 

 



Zen en wetenschap huwelijk 
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Zen.nl 



Oratie – koan: Heeft een rat Boeddhanatuur? 
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april 2006 



EEN VRAAG CREEERT EEN 

OPEN GEEST – JE VINDT HET 

ANTWOORD ALS HET ZICH 

PRESENTEERT… 
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Lezing Schotse neuroloog 

Malcolm Macleod  

gaf hét antwoord op mijn levenskoan   

 
• Systematic Reviews 

• Meta-analyse 

 

• Neurologie is het eerste vakgebied dat met 

Systematic Reviews van dierproeven is begonnen, 

omdat de dierproeven op het gebied van Stroke 

(hersenbloedingen) zo’n slechte voorspellende 

waarde hebben voor de kliniek 
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“It is surely a great criticism of our profession 

that we have not organized a critical 

summary, by specialty or subspecialty, 

adapted periodically, of all relevant 

randomized controlled trials.” (1979) 

Archie Cochrane MD 



Voor klinische proeven al 20 jaar,  

waarom voor dierproeven dan nog niet? 



                                                                      

 

1st International Symposium 
 

 

•February 9th, 2012 



• http://www.youtube.com/watch?v=7ZS7bcy1g2M 
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http://www.youtube.com/watch?v=7ZS7bcy1g2M


  Stappen bij een Systematic Review (SR) 

Stappen 

Formuleren onderzoeksvraag 

In- en exclusiecriteria formuleren 

Zoeken literatuur in minimaal 2 databases 

Relevante artikelen selecteren 

Studiekwaliteit beoordelen 

Data verzamelen 

Analyseren data / meta-analyse 

Interpreteren en artikel schrijven 



Random allocation (in 12% of studies) Blinding  (in 14% of studies) 

From: Kilkenny et al. 2009, PLoS One 4(11). 

Kwaliteitsbeoordeling publicaties: randomiseren en 

blinderen zijn de twee basisprincipes van wetenschappelijk 

onderzoek 



From: Sena et al. Trends in Neurosciences, 2010 

Als je niet 

randomiseert/blindeert 

    

 

 

 

Dan wordt het effect 

van een geneesmiddel 

te positief ingeschat 



Neutrale resultaten worden iha  

niet gepubliceerd Overschatting 

effect:        

   31.1%   

Sena et al. Trends in Neurosciences, 2010 



Dus, waarom Systematic Reviews? 

 

• Leidt tot betere kwaliteit wetenschap 

 

• Voorkomt onnodige duplicatie door grondig 
systematisch literatuuronderzoek  

 

• Vergroot de veiligheid van patiënten  

•bijwerkingen geneesmiddelen achteraf ook 
gevonden door alle dierstudies tezamen te 
analyseren (Horn 2001; Pound 2004) 

 

 



SYRCLE maakt richtlijnen en ontwikkelt 

onderwijs om het gemakkelijker te maken 

 - Step-by-step guide to identify all 

relevant animal studies  
  (Leenaars et al., LA, 2012) 

 - PubMed filter to find all animal 

studies 

  (Hooijmans et al., LA, 2010) 

 - EMBASE filter to find all animal 

studies 

  (De Vries et al., LA, 2011) 

 - Gold Standard Publication Checklist 
 (Hooijmans et al. ATLA, 2010) 

 

 

 

www.la.rsmjournals.com 

http://www.la.rsmjournals.com/


Lef in het Lab prijs Dierenbescherming 4 okt 2011 
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SGV price for the Gold Standard Publication Checklist  

 
November 2011 



Motie Ouwehand cs: “systematic reviews” als 

norm in proefdieronderzoek 

 
08-02-2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, 

dat in de medische wetenschap standaard wordt gewerkt met 

“systematic reviews”, maar bij proefdieronderzoek niet, verzoekt 

de regering, er zorg voor te dragen dat “systematic reviews” 

net als in de reguliere wetenschap de norm worden voor 

onderzoek met proefdieren, en gaat over tot de orde van de 

dag. 

 

• Ouwehand 

Van Dekken 

Voortman 

• Status: Aangenomen 

Voor: PvdD, SP, PvdA, GL, D66, SGP, CU, CDA, PVV 

Tegen: VVD 
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Conclusie 

Systematic Reviews  

ook voor dierproeven  

=   

Evidence-based wetenschap  

=> 

Laat het meer dan een offerritueel zijn 



Dank voor uw aandacht 
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