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Introductie  

 
 

Dierproeven worden veel gebruikt, zoals in de farmaceutische industrie, in 
toxicologisch onderzoek, voor de chemische industrie, bij voedselveiligheid, in 
onderzoek naar het milieu. In Nederland en wereldwijd. In totaal worden er in 

Nederland meer dan 500.0001 dieren per jaar voor dierproeven opgeofferd 
(cijfers voor Nederland 2007-2013 zijn opgenomen in de bijlage). Bovendien 

worden er meer dan 400.000 dieren uit bevoorrading afgemaakt. Bijna een 
miljoen muizen, ratten, katten, honden, apen en andere dierensoorten die 
geboren worden om pijn te lijden, worden gebruikt en vervolgens afgemaakt. 

Wereldwijd komen de schattingen uit op meer dan 100 miljoen dieren per jaar.  
 

Daarbij komt dat patiënten niet of nauwelijks profiteren van de resultaten van 
deze dierexperimenten. Dierlijke reacties op medicijnen verschillen heel sterk 
met menselijke reacties op een specifiek medicijn. Geen wonder, want de mens 

functioneert heel anders dan een dier.  
 

Een voorbeeld. Het immuun systeem van dieren en mensen zijn heel  
verschillend. Katten en apen ontwikkelen geen AIDS terwijl ze geïnfecteerd zijn 
met het HIV virus. Mensen worden helaas wel ziek. Een ander voorbeeld. Een 

vrouwelijke muis heeft geen menopauze, de mens wel. Zo zijn er veel meer 
fundamentele verschillen tussen dieren en mensen, waardoor de reactie van een 

dier op een stof of geneesmiddel heel anders is dan de reactie van een mens op 
dezelfde stof of geneesmiddel. 
 

Humane testmethoden zijn gebaseerd op gegevens verkregen van: 
 in vitro menselijke celculturen  

 in silico /computermodellen van de mens 
 nagebouwde modellen van de mens 

 3D bioprinted orgaan modellen van menselijke cellen  
 andere menselijke materialen 
 rechtstreekse metingen op de mens 

 verdiepende mechanistische studies op de mens 
 post-marketing onderzoek over geneesmiddelgebruik bij de mens 

 
De Humane Science Foundation zet in op het afschaffen van dierproeven. Het 
vervangen van dierproeven is voor de Humane Science Foundation een logische 

stap in de evolutie van wetenschap en technologie. Dierproeven kunnen immers 
niet goed voorspellen wat er gebeurt met stoffen en medicijnen in een mens. Een 

model dat rechtstreeks gericht is op de mens geeft betrouwbaarder en 
nauwkeuriger gegevens. Dat komt vooral ook de mens ten goede.  
 

De Humane Science Foundation is een onafhankelijk en internationaal 
georiënteerd goed doel. 

                                              
Rapport “Zodoende 2014”, Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, 2014. 
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Activiteiten Humane 

Science Foundation 

Voor de periode 2018-2023 blijft de Humane Science Foundation zich richten op 

onderwijs en voorlichting, het ontwikkelen en stimuleren van dierproefvrije 

onderzoeksapparatuur, het organiseren van vrijwilligersactiviteiten, het opleiden 

en omscholen van dierproefvrije onderzoekers waarbij we actief zijn bij het 

vinden en het vervullen van dierproefvrije vacatures.   

 

 

Onderzoek 

Het onderzoeksprogramma verleent financiering aan 

onderzoeksinstellingen om nieuwe kennis te 

verkrijgen op een aantal vraagstukken. Bijvoorbeeld 

dierproefvrije beoordeling  

van de veiligheid van stoffen voor de mens. 

Onderwijs 

Het onderwijsprogramma biedt organiseert tutorials 

om te leren te werken met dierproefvrije methoden 

en technieken. Daarnaast organiseren we 

presentaties op scholen, stages, snuffelstages, en 

uitwisselingen tussen onderzoekers en bedrijven. 

Carrière en Werk : 

Van Dier-onderzoeker naar Mens-onderzoeker 
 

De Humane Science Foundation organiseert bijscholing en omscholing 

van MBO tot Post-Doc onderwijs. Voor deelnemers aan ons 

cursusprogramma zijn we actief bij het creeren en vervullen van 

dierproefvrije vacatures. 
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Humane Science Foundation 

De Humane Science Foundation bestaat uit een directie, een onafhankelijke Raad 
van Toezicht, evenals een Wetenschappelijke Adviesraad. De Raad van Toezicht 

komt minimaal twee maal per jaar bijeen en houdt met name toezicht op de 
financiën. De Wetenschappelijke Adviesraad komt eenmaal per jaar bijeen en 

geeft gevraagd en ongevraagd advies op de activiteiten van de Humane Science 
Foundation. De directie is in dienst bij de stichting. De Raad van Toezicht en de 
Wetenschappelijke Adviesraad zijn onafhankelijk van de stichting. Dat wil zeggen 

dat de leden onbezoldigd hun taken vervullen en geen financiële belangen 
hebben bij gelden uit de stichting. De Humane Science Foundation is opgericht 

op 7 oktober 2013 en ingeschreven bij de KvK nummer 589.35.398.   
Cursussen en trainingen worden op maat opgezet, gericht op de individuele 
wensen van personen of bedrijven om nieuwe dierproefvrije technologie te leren 

gebruiken. Meer informatie hierover is te verkrijgen door het contactformulier in 
te vullen op de website www.HumaneScience.nl  

Innovatie 

 

Het innovatieprogramma richt zich op het 

ontwikkelen van concrete producten om 

dierproefvrije medicijnontwikkeling praktisch te 

ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn hardware, 

software, en meetapparatuur. 

Voorlichting 

Het geven van voorlichting is belangrijk om 

onderzoekers en publiek op de hoogte te houden van 

de nieuwe dierproefvrije mogelijkheden, die 

beschikbaar komen voor het doen van onderzoek. De 

Humane Science Foundation doet dit o.a. door het 

geven van voorlichting op wetenschappelijke 

conferenties. 

http://www.humanescience.nl/
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BIJLAGE :  Overzicht van aantal dierproeven in Nederland per diersoort (bron: jaarlijkse publicatie van “Zo Doende”, NVWA)  
   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Muizen 274515 278169 279165 285215 285286 271936 256870 

Ratten 144070 121535 140215 120296 114695 138467 116043 

Kippen 93132 70996 85867 81704 76566 68251 66998 

Vissen 27390 27631 26240 29417 40077 32432 27514 

Andere Vogels 14003 30152 14855 14793 24353 22644 19854 

Varkens 8110 11939 12943 10516 15034 16935 11408 

Cavia’s 7723 8116 7742 4857 7532 5174 4523 

Konijnen 7445 7712 6320 6802 7260 10313 5829 

Hamsters 3130 3442 2794 3963 3688 3458 2794 

Runderen 2681 2641 2550 4598 3120 7975 4455 

Schapen 4380 4316 4106 3021 3106 3244 2867 

Paarden 2924 2852 2994 2976 2583 2932 2303 

Amfibieën 2405 1978 1252 2318 1719 695 412 

Honden 1950 2061 1545 1517 1288 1645 1612 

Andere knaagdieren 954 2439 717 959 979 746 702 

Fretten 720 561 1284 575 885 462 405 

Andere vleeseters 94 10 230 326 430 365 252 

Geiten 475 387 580 381 360 276 226 

Oude wereldapen 492 414 608 355 316 276 226 

Reptielen 285 179 274 109 225 92 544 

Katten 257 303 296 274 209 444 509 

Kwartels 0 0 0 74 68 39 141 

Andere zoogdieren 383 209 41 39 45 38 70 

Nieuwe wereldapen 87 81 47 93 29 117 36 

Totaal 597605 578123 592665 575278 589853 589056 526593 


