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Wereldproefdierendag

Geachte aanwezigen. Ik ben blij dat u gekomen bent om vandaag met mij 
te re�ecteren op het gebruik van proefdieren. Morgen 24 april is het 
Wereldproefdierendag. Deze dag werd in 1979 op initiatief van de Engelse 
organisatie International Association Against Painful Experiments on 
Animals voor het eerst georganiseerd. 
Ik geef deze verantwoordingsrede omdat ik meen dat we er voor onszelf 
en iedereen om ons heen goed aan doen ons heel bewust te zijn van wat 
wij doen met proefdieren, wat daarvan het nut is en wat daarvan de 
materiële en immateriële kosten zijn. Het is nodig om regelmatig stil te 
staan bij ons werk, het grondig te evalueren en met ratio en gevoel te 
re�ecteren. Dat geldt in het bijzonder als het gaat om het werken met 
proefdieren. Tijdens mijn verblijf in Japan in 1986-87 zette ik mijn eerste 
stappen in de wereld van het onderzoek met proefdieren. Daar maakte ik 
kennis met een indrukwekkende jaarlijkse ceremonie, waarbij alle 
doctoren en onderzoekers van de universiteit een bijeenkomst houden 
om de proefdieren te bedanken en herdenken. Dit is een goede en in Azië 
passende traditie. In deze geest ook draag ik mijn rede op aan alle levende 
wezens die het leven hebben gelaten voor het welzijn van anderen en 
hoop ermee bij te dragen aan het verminderen van onnodig lijden van 
mens en dier. Maar ik wil meer dan alleen maar herdenken, ik wil vooral 
met u stil staan bij onze culturele verslaving om proefdieren te gebruiken 
en in plaats van uit gewoonte, rationeel te kijken of en zo ja welke 
proeven nog noodzakelijk zijn. 

Shimane Medical University, 

Izumo, 1987. 

De decaan legt bloemen op 

het altaar.
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Dierproeven, tien jaar geleden en over tien jaar           

Iets meer dan tien jaar geleden werd ik aangesteld
als hoogleraar Proefdierkunde en afdelingshoofd
van het Centraal Dierenlaboratorium. Ik kijk met
u terug op wat er in die tien jaar is gebeurd en 
daarna kijk ik met u waar het de komende tien 
jaar naar toe moet.Al dertig jaar ben ik fulltime werkzaam in dit vak-
gebied. In 1986, ik was nog student, werd ik gegrepen door dit vakgebied. 
Het was bij het schrijven van de later ook gepubliceerde literatuurstudie 
over Atherosclerose bij de rat (Ritskes-Hoitinga & Beynen 1988). Professor 
Bert van Zutphen en Professor Anton Beynen waren mijn bezielende 
begeleiders. Ik verzamelde alle literatuur die ik kon vinden rond het 
gebruik van de rat als model voor het onderzoek naar hart- en vaatziekten 
bij de mens en vatte dit samen in grote handgeschreven tabellen. Het was 
monnikenwerk maar mijn missie was me vanaf dat moment duidelijk. 
Ik concludeerde dat in het doen van dierproeven nog heel veel viel te 
verbeteren en daar wilde ik mij voor inzetten. Vele studies waren ronduit 
slordig, dus kon je niet precies nagaan wat er nu in de praktijk met de 
dieren was gedaan, en daarmee was het onmogelijk een goede interpreta-
tie van de relevantie te kunnen geven. Met veel verschillende dubieuze 
methoden werden hart- en vaatziekten opgewekt en slechts enkele 
onderzoekers hadden het geduld te wachten totdat bij de rat op oude 
leeftijd spontaan hart- en vaatziekten ontstonden. Dit bleek het geval te 
zijn, maar dit werd niet door anderen opgepikt of nagevolgd. Velen 
hadden het geduld niet om te wachten totdat de dieren wat ouder waren 
en gaven daarom maar hele hoge doseringen vitamine D in het voer, zodat 
hart- en vaatziekten sneller zouden ontstaan. In sommige studies gaven 
de onderzoekers zoveel vitamine D, dat de helft van de dieren stierf voor 
het einde van de proef. Waarom deze extreme proefopzet werd gekozen 
was volstrekt onduidelijk. De enige verklaring is dat ze haast hadden met 
het publiceren van een volgend artikel. Het proces van hart- en vaatziek-
ten dat werd opgewekt door vitamine D verschilde op zoveel belangrijke 
punten van het proces bij de mens, dat de uitkomsten elke humane 
relevantie leken te missen. Door dit alles zag ik hoeveel verbetering hier 
mogelijk was, zowel op het gebied van de kwaliteit van de wetenschap, 
als wel op het gebied van het verbeteren van dierenwelzijn. En dat laatste 
sprak mijn dierenartsen hart bijzonder aan. Moet je dit nu wel doen als 
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dierenarts? Dit is de vraag die ik vaak krijg. Vanuit mijn perspectief is 
het antwoord, ja. Juist, wij die geven om de dieren kunnen het verschil 
maken, in het streven naar goede kwaliteit wetenschap en dierenwelzijn 
tegelijkertijd. Mijn missie was en is het voorkomen van onnodig lijden 
en het bevorderen van het welzijn van alle levende wezens.

                                                                                  Utrechts Universiteitsblad1988

Waarom een verantwoordingsrede?

Professor Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen van de Radboud 
Universiteit, hield in november 2015 als eerste hoogleraar in Nederland 
een publieke verantwoordingsrede na zijn eerste vijf jaar als hoogleraar. 
Daarnaast gaf hij zijn visie op de komende jaren. Een publieke verant-
woordingsrede is nog nieuw in de wetenschap, maar gezien de vele 
positieve reacties die ik heb gehad op mijn voornemen dit te doen, sluit 
ik niet uit dat er velen zullen volgen. Het doel van deze verantwoordings-
rede is om publieke verantwoording af te leggen over mijn werkzaam-
heden tot nu toe en mijn missie voor de toekomst. Ik vind dat de 
maatschappij en u als belastingbetalers daar recht op hebben, maar 
bovendien doe ik het graag en hoop ik er uw steun voor de toekomst 
mee te versterken. En deze maatschappelijke steun zal ik nodig hebben, 
want mijn missie is niet gering. In mijn vakgebied zijn de kwaliteit van 
wetenschap, het welzijn van proefdieren én het welzijn van patiënten in 
het geding en vernieuwingen worden daarin zelden met alleen gejuich 
ontvangen. Dierproeven zijn ethisch omstreden en leiden per de�nitie 
tot maatschappelijk debat. Eén van mijn taken is om ook de pers te 
woord te staan, ik word dus regelmatig geconfronteerd met de extreme 
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standpunten hierover in het maatschappelijke debat. Het is van belang 
dat de wetenschap rekenschap geeft over wat er gebeurt en hoe, en wat dit 
voor resultaten geeft in het kader van de patiëntenzorg. Het is vaak een 
spagaat, want enerzijds is er veel kritiek uit de maatschappij, anderzijds 
wordt er vanuit diezelfde maatschappij miljarden geïnvesteerd in me-
disch en proefdierkundig onderzoek om alle risico’s voor de mens uit te 
sluiten. Zijn we vanuit maatschappelijk perspectief wel ‘goed bezig’?

Waartoe dienen dierproeven?

Bij een universitair medisch centrum als het Radboudumc worden 
dierproeven voor het overgrote deel uitgevoerd in het kader van het 
bevorderen van de gezondheid en het welzijn van mensen. Bijvoorbeeld 
wordt de eventuele giftigheid van nieuwe sto�en als potentiële nieuwe 
geneesmiddelen eerst getest in proefdieren. Daarnaast wordt de e�ecti-
viteit en de mogelijke bijwerkingen van nieuwe medicijnen ook eerst 
onderzocht in dierproeven. In grote lijnen kan er onderscheid gemaakt 
worden tussen dierproeven waarbij (1) een directe relatie naar de kliniek 
gemaakt wordt, het zogenaamde translationele onderzoek, en (2) dier-
proeven waarbij men nieuwe kennis genereert zonder dat de directe 
relevantie naar de kliniek nu al duidelijk is. Hierbij valt te denken aan 
bijvoorbeeld het onderzoek naar de werking van de hersenen, met als 
lange termijn doel dat je aandoeningen als dementie en Parkinson beter 
kunt begrijpen, en daarmee betere behandelmethoden in kunt stellen in 
de toekomst, alsook aan preventie werken. Gezien onze verouderende 
populatie is het heel belangrijk dat er meer aandacht komt voor preventie 
van chronische ziekten. Deze laatste categorie van onderzoek wordt 
fundamenteel onderzoek genoemd. Fundamenteel onderzoek is van 
belang om onze kennis te vergroten. In 2015 was aan onze universiteit 
het aantal translationele dierproeven circa 72% en circa 18% was funda-
menteel onderzoek.
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De geschiedenis van het Centraal Dierenlaboratorium (CDL)

Het Centraal Dierenlaboratorium heeft in 2015 haar zestigjarig bestaan 
gevierd. Het was bij haar opening in 1955 waarschijnlijk het eerste 
laboratorium in Europa, of zelfs wereldwijd, dat gecentraliseerd werd 
door de vooruitziende blik van de eerste directeur, Rien Dobbelaar. Dus 
in plaats van verschillende laboratoria verspreid over de campus te 
hebben, werden de dieren nu op een centrale plek gehuisvest, verzorgd 
en behandeld. Op deze wijze kon er e�ectiever gewerkt worden, doordat 
er medewerkers werden aangesteld die gespecialiseerd waren in het 
verzorgen en behandelen van dieren. Dit kwam de kwaliteit van werken 
en het dierenwelzijn zeer ten goede. Ook het management ging zich 
specialiseren in de proefdierkunde. Het voordeel was dat de kwaliteit van 
wetenschap en het welzijn van proefdieren zo veel beter gegarandeerd 
konden gaan worden. Medewerkers in een dierenlaboratorium houden 
van dieren en willen het verschil maken. Als er dan dieren gebruikt 
worden ten behoeve van de verbetering van de gezondheid van de 
mens, dan moeten die dieren zo weinig mogelijk ongerief ondervinden. 
Daarnaast is het ook van belang het welzijn waar mogelijk te bevorderen, 
bijvoorbeeld door het sociaal huisvesten van dieren als muis en rat 
en kooiverrijking te geven, zoals loopwieltjes en nestmateriaal. Deze 
kooiverrijking is mondiaal gezien nog lang geen standaard en ook in 
Nederland nog maar enkele decennia meer gebruikelijk. Na Rien 
Dobbelaar was Wim van der Gulden directeur van het CDL. Van der 
Gulden was tevens benoemd tot bijzonder hoogleraar in de 
Proefdierkunde door de Nederlandse Stichting Proefdierkundige 
Informatie. In 2005 ben ik Joop Koopman opgevolgd als directeur van 
het CDL. In Denemarken bekleedde ik de functie als hoofd van het 
Biomedisch Laboratorium en hoogleraar Proefdierkunde en Vergelijkende 
Geneeskunde aan de Universiteit van Zuid-Denemarken te Odense van 
1997-2005. De onderzoeksdirecteur professor Carel van Os en de toen-
malige decaan professor Dirk Ruiter hebben het mogelijk gemaakt dat ik 
ook hier mijn hoogleraarschap Proefdierkunde kon blijven vervullen. De 
combinatie van het directeurschap met hoogleraarschap werd belangrijk 
gevonden, omdat het onderzoek en onderwijs in de Proefdierkunde op 
deze wijze in de dagelijkse praktijk van het CDL nog meer gestalte zou 
kunnen krijgen. Het CDL heeft vanaf de oprichting een open dialoog met 
de maatschappij gevoerd, een traditie die ik niet alleen voort heb gezet, 
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maar waar ik ook trots op ben. Een open dialoog is nodig, omdat de 
maatschappij mag verwachten dat er rekenschap wordt gegeven over wat 
wij doen. En een open dialoog houdt de wetenschap scherp, zodat zij niet 
al te zelfgenoegzaam wordt. In deze tijd van roep naar transparantie heeft 
het vele voordelen dat het CDL en deze universiteit al zo lang een traditie 
van openheid kent. Het CDL volgt bijvoorbeeld al jaren de Code Openheid 
die is aangenomen en ondertekend door drie landelijke wetenschappe-
lijke organisaties in Nederland, namelijk de KNAW, VSNU en NFU. Deze 
code is aangenomen om de aangesloten organisaties te stimuleren een 
open jaarverslag over dierproeven te maken. Het CDL jaarverslag volgt 
deze code al vele jaren en deze ligt voor een ieder toegankelijk op de 
website. 

                 
 

Openheid

Openheid houdt ook in dat er bij ons vele rondleidingen worden gegeven 
en de pers regelmatig te woord wordt gestaan en ook in het CDL opnames 
gemaakt kunnen worden, mits studies daar niet door verstoord worden. 
Ook organisaties die tegen dierproeven zijn, zijn welkom om bij ons te 
komen kijken. Zo zijn er bijvoorbeeld rondleidingen geweest voor 
Proefdiervrij, de Belgische organisatie Biteback en de Anti Dierproef 
Coalitie (nu Animal Rights). Voor het onderwijs in de cursussen proef-
dierkunde worden ook docenten vanuit de organisatie Proefdiervrij 
ingeschakeld, zodat ook toekomstige onderzoekers hiervan op de hoogte 
zijn en kennis kunnen nemen van deze standpunten. De organisatie 
Animal Rights komt ieder jaar voor een open dialoog met de vergunning-
houder en ondergetekende. In dit gesprek worden standpunten uitgewis-
seld. Het zal duidelijk zijn dat niet op alle punten overeenstemming 
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wordt bereikt, maar een groter begrip voor elkaars zienswijzen en 
argumenten is wel degelijk het gevolg. 

Politiek in Nederland

Nederland is uniek in de wereld omdat er in de Tweede Kamer een 
speci�eke vertegenwoordiging is voor de belangen van dieren, namelijk 
de Partij voor de Dieren. Via de contacten van het CDL met Esther 
Ouwehand, lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de dieren, is er 
een goede uitwisseling van informatie tot stand gekomen. Esther 
Ouwehand is ook meermalen op bezoek geweest in het CDL om zich op 
de hoogte te stellen van hoe het wetenschappelijke proces in zijn werk 
gaat. In 2011 kwam de gehele vaste Kamercommissie VWS, destijds de 
verantwoordelijke commissie voor dierproeven in de Tweede Kamer, op 
werkbezoek bij het CDL. De meeste van de Kamerleden waren nog nooit 
eerder in een proefdierlaboratorium geweest en stelden onze uitnodiging 
zeer op prijs. Die uitwisseling was uiterst zinvol, ook voor ons omdat wij 
beter begrepen hoe de politiek in Den Haag in zijn werk gaat. Mede naar 
aanleiding van het bezoek van deze Kamerleden, werd er in 2012 een 
motie naar aanleiding van ons werk aangenomen in de Tweede Kamer, 
waarbij de regering werd verzocht om systematic reviews van dierproe-
ven als norm te gaan zien, net als dat voor de klinische studies al geldend 
was. Alle partijen stemden voor deze motie, behalve de VVD, wat denk 
ik samenhing met het feit dat de VVD ook niet aanwezig was op het 
werkbezoek en ze daarmee essentiële achtergrondinformatie misten. In 
een tweede, mede door ons voorbereide motie werd het onderwijs rond 
systematic reviews van dierproeven in de cursussen proefdierkunde een 

14 februari 2011 (Valentijnsdag), 

de Gelderlander Overhandiging 

petitie tegen primatenonderzoek
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verplicht onderdeel. Wat systematic reviews zijn, daar kom ik later 
uitgebreid op terug. 

Bezoek Vaste Kamercommissie VWS aan het CDL, 2011

Kamermotie 08-02-2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constate-
rende, 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.

• Ingediend door: Ouwehand (PvdD), Van Dekken (PvdA), Voortman (GL)
• Status: Aangenomen
 Voor: PvdD, SP, PvdA, GL, D66,  SGP, CU, CDA, PVV
 Tegen: VVD

Dierproeven in de afgelopen tien jaar

Binnen het vakgebied van de Proefdierkunde stonden de 3R’s oftewel 
de 3V’s centraal. Deze letters staan voor Replacement (Vervanging: 
bijvoorbeeld vervangen van een dierproef door een computersimulatie), 
Reduction (Vermindering: door een beter gebruik van de statistiek kan
je met minder dieren eenzelfde resultaat boeken) en Re�nement 
(Ver�jning: verminderen van ongerief en verbeteren van welzijn). In 
december 2006 heb ik in Nijmegen het 3R Research Center opgericht met 
subsidie van de toenmalige vergunninghouder. Het doel van het 3R 
Research Center was om onderzoekers ondersteuning te geven bij het 
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vinden en toe passen van de 3V’s. In 2007 en 2008 werden er per jaar zo’n 
dertig zoekvragen ontvangen. Deze service werd als positief beoordeeld 
door onderzoekers. In 2009 was de subsidie op, en moest het 3R Research 
Center geld vragen voor de zoekservice. Vanaf dat moment kwam er geen 
enkele zoekvraag meer binnen, “omdat het geld kostte”! Deze bevinding 
leidde ertoe dat we via enquêtes erachter wilden komen hoe er nu in de 
onderzoekswereld aangekeken wordt tegen de 3V’s. Dit werd het eerste 
deel van het proefschrift van Judith van Luijk. De bevindingen van de 
enquêtes waren dat onderzoekers de 3V’s wel van belang vinden, maar 
dat het beslist dus geen hoge prioriteit heeft. Dit blijkt ook uit het feit dat 
fondsen in het algemeen geen geld speciaal hiervoor beschikbaar stellen, 
maar tegenstrijdig genoeg wel verwachten dat bestaande 3V’s worden toe 
gepast. Wie dat dan zou moeten regelen en �nancieren, is onduidelijk. 
Er werd derhalve heel weinig tijd besteed aan het zoeken naar de 3Vs, 
circa één tot drie uur voor iedere aanvraag naar de dierexperimenten-
commissie (verantwoordelijk voor de ethische toetsing van dierproeven) 
en dat terwijl een goede search gemiddeld zeker enkele dagen in beslag 
neemt. Onderzoekers gaven aan er rekening mee te houden dat zij 
bestaande 3V mogelijkheden misten en dus niet toepasten in de praktijk. 
Strikt genomen betekent dit dat ze onwettelijk bezig zijn, omdat de wet 
het verplicht stelt om bestaande 3V mogelijkheden toe te passen. Met 
deze uitkomsten besloten wij eens een inventarisatie te maken van waar 
de beschikbare 3V informatie nu precies te vinden is. Er bleken meer 
dan honderd 3V databases en websites te bestaan, met allemaal een 
andere opbouw en inhoud, waardoor e�ectief zoeken haast een ‘mission 
impossible’ is. Dus het is dan strikt gesproken wel onwettelijk om 
bestaande 3V’s niet toe te passen, maar wat te doen als je ze niet goed 
kunt traceren? Van een coördinatie tussen de diverse databases bleek 
amper sprake te zijn. Het bleek dat het bouwen van een eigen 3V database 
werd gezien als een goede pro�lering van zichzelf, of de eigen onder-
zoeksgroep, of het eigen instituut of land. Zoals vaker in wetenschap en 
maatschappij, ontbreekt het aan een internationaal coördinerend orgaan. 
Joris Luijendijk heeft beschreven dat de �nanciële crisis is ontstaan 
doordat niemand de leiding heeft, de cockpit is leeg... Helaas moet ten 
aanzien van ons vakgebied ook worden geconstateerd dat de cockpit leeg 
lijkt, maar ik beloof u, in de komende jaren zal ik mijn uiterste best doen 
om deze cockpit te laten bemensen met een aantal zeer deskundige en 
gemotiveerde mensen en die cockpit heet SYRCLE, waarover later meer.
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Overstap van 3R naar SR

Vanwege de teleurstellende ervaringen, kennisontwikkeling en uitkom-
sten van de 3V enquêtes, hebben wij in 2009 geconstateerd dat de 3V weg 
niet e�ectief kon zijn. Daarom besloten we om over te stappen naar 
systematic reviews (SR), omdat dit een methode is die meer zoden aan 
de dijk gaat zetten. Na het horen van een lezing van klinisch neuroloog 
Malcolm Macleod, in de periode dat ik reeds zeer twijfelde aan de e�ecti-
viteit van de 3V’s, dacht ik, “Dit is het!”. Macleod was begonnen om 
routinematig systematic reviews van dierproeven te gaan doen, omdat 
hij zijn patiënten met hersenbloedingen beter wilde behandelen. Het 
viel hem op dat er in de literatuur ontzettend veel positieve resultaten 
in dierstudies werden gepubliceerd, maar dat zeer weinig van deze 
therapieën in de kliniek ook echt met succes konden worden toegepast. 
Hoe kon dat nu? Door het systematisch in kaart brengen van alle infor-
matie door middel van systematische reviews kon dit proces transparant 
in beeld gebracht worden, zodat er inzicht ontstaat in hoe de vertaling 
van dierproef naar de patiënt verloopt. De methode van systematische 
reviews wordt, gezien haar nut en e�ectiviteit, al sinds 1992 routine-
matig uitgevoerd voor klinische studies met mensen. Dit wordt gecoördi-
neerd door het wereldwijde en in onze wereld zeer beroemde netwerk 
de Cochrane Collaboration. Omdat dierproeven worden ingezet om de 
veiligheid en e�ectiviteit van nieuwe behandelmethoden voor de mens 
te bepalen, is het bijzonder dat het zo lang geduurd heeft voordat deze 
methode ook voor dierproeven werd ingezet. De eerste systematische 
review dierproeven werd overigens in 2001 gepubliceerd door een 
Nederlandse arts, Janneke Horn. Malcolm Macleod richtte het wereld-
wijde netwerk CAMARADES op, dat zich richt op systematische reviews 
van dierproeven op het gebied van de neurologie en ik heb samen met 
mijn groep in 2012 SYRCLE opgericht dat zich richt op systematische 
reviews van dierproeven in het algemeen en het onderwijs daarin in het 
bijzonder.
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Oprichting SYRCLE

Ons 3R Research Center begon zich vanaf 2008 te richten op de ontwikke-
ling van systematische reviews voor dierproeven en in 2012 organiseer-
den we hier in Nijmegen het eerste internationale symposium op het 
gebied van systematic reviews van dierproeven. Op dit symposium op
9 februari 2012 werd SYRCLE o�cieel gelanceerd. SYRCLE staat voor 
SYstematic Review Center for Laboratory animal Experimentation. En 
op 10 februari van datzelfde jaar werd ook de eerste internationale 
onderwijsworkshop op het gebied van systematic reviews dierproeven 
door ons georganiseerd. 

Eerste internationale symposium SR dierproeven 9 februari 2012 en workshop 

10 februari 2012
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Onderwijs activiteiten van SYRCLE

Dankzij subsidies van onder andere ZonMW kon SYRCLE gratis 
onderwijs aan gaan bieden in Nederland. De eerste twee jaar werden 
er zes workshops georganiseerd. Diegenen die aan de workshops deel 
namen en ook zelf aan de slag wilden in de praktijk, kregen daarna 
bovendien coaching en supervisie van de SYRCLE medewerkers. Van de 
in totaal circa 120 deelnemers aan de zes workshops, begonnen zo’n 
dertig ook daadwerkelijk aan een eigen systematische review. De eerste 
systematic review in Nijmegen werd gestart door gynecoloog Joris van 
Drongelen (Van Drongelen 2014). Clinici zijn gewend aan systematic 
reviews en kennen het directe nut voor de patiënt. Ze pakken het 
daardoor relatief snel op. Met subsidie van het ministerie van EZ, 
verantwoordelijk voor de Wet op de Dierproeven, kon SYRCLE richtlijnen 
ontwikkelen om de uitvoering van deze reviews te vergemakkelijken. 
Daarnaast kregen we ook een subsidie om een internationale e-learning 
module te maken. Deze was gereed in oktober 2015 en werd gelanceerd 
op het symposium ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het CDL. 
Ook deze e-learning wordt internationaal gratis aangeboden. Ook vanuit 
een stichting van de Radboud Universiteit, de Stichting Reinier Post, is 
een subsidie verkregen om het onderwijs en de coaching op deze campus 
een verdere boost te kunnen geven. 

Internationale activiteiten SYRCLE

Omdat de Cochrane Collaboration zich richt op systematic reviews van 
klinische studies ten behoeve van de bevordering van de gezondheids-
zorg, zijn wij met hen in contact getreden. Ook dierproeven worden 
uitgevoerd ten behoeve van de gezondheidszorg, dus het leek ons goed 
om bij deze organisatie aan te sluiten, want ons doel is hetzelfde. In 
eerste instantie was het antwoord echter dat de Cochrane Collaboration 
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alleen voor klinische studies was bedoeld. Nadat wij bleven aandringen, 
kreeg SYRCLE het voor elkaar om voor het eerst op een congres van de 
Cochrane Collaboration een workshop en vergadering te organiseren over 
systematic reviews van dierproeven. Dit vond plaats in Quebec in Canada 
in 2013. De contacten en samenwerking met de Cochrane Collaboration 
zijn zeer positief en hebben een grote ontwikkeling doorgemaakt. De 
Cochrane Collaboration heeft SYRCLE nu uitgenodigd een aanvraag in te 
dienen voor een o�ciële werkgroep rond dierstudies. Internationaal zijn 
er sinds onze oprichting stormachtige ontwikkelingen op het gebied van 
systematic reviews van dierproeven en SYRCLE medewerkers nemen deel 
aan de vele internationale netwerken, zoals: Evidence-Based Research 
Network, CAMARADES, Evidence-based toxicology, GRADE for animals, 
en Evidence Synthesis International.  

      SYRCLE leden op het Cochrane 

      Colloquiem in Quebec, 2013

                Deelnemers aan de speciale 

                vergadering rond systematische  

                reviews dierproeven, Quebec, 

                2013
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De komende tien jaar

Het nut van het stellen van een concrete mondiale doelstelling

In 2016 promoveerde Meggie Pijnappel bij het Institute for Science, 
Innovation and Society van de Radboud Universiteit. Haar proefschrift 
had de titel “Lost in Techni�cation” en na haar gedegen studie conclu-
deerde ze keihard dat een daling van het aantal dierproeven door focus op 
alternatieven een illusie is. Volgens haar is het “Proefdierbeleid dolende 
en schiet alle kanten op”. Dus ze komt tot dezelfde conclusie als ik, er 
zit niemand in de cockpit. Meggie Pijnappel formuleert de volgende 
aanbevelingen voor het proefdierbeleid in Nederland:
• Duurzame visie ontwikkelen
• Consistenter & coherenter 
• Focussen op vraaggestuurde proefdiervrije innovaties
• Geëvalueerd worden volgens bepaalde regels

Dit zijn mooie aanbevelingen maar wat heb je aan beleid zonder doel-
stellingen? Echter op het stellen van doelen heerst in ons vakgebied een 
taboe. Want welk concreet doel je ook formuleert, er zijn altijd collega’s 
die het er niet mee eens zijn en daarom volgt iedereen gewoon maar zijn 
eigen weg en schiet het dus alle kanten op. Meggie heeft zich er in haar 
proefschrift ook niet aan gewaagd om concrete doelstellingen te noemen, 
maar ik denk dat we niet langer verantwoord bezig kunnen zijn zonder 
het formuleren ervan. Binnen de techniek en economie is het heel 
gebruikelijk om doelstellingen te formuleren, zoals een economische 
groei van twee procent in het komende jaar. Het nut van doelstellingen is 
dat het transparantie creëert, dat het helpt om keuzes te maken en dat er 
getoetst kan worden of we op de goede weg zijn of niet. Die toetsing kan 
dan weer leiden tot bijstelling, kortom met doelstellingen kan er beleid 
gemaakt worden, en kan de cockpit functioneel worden bemensd. Echter 
voor het stellen en realiseren van doelen heb je politieke durf en moed 
nodig. Als de politiek mijn voorstel, wat ik zo zal toelichten, overneemt, 
dan is het aantal dierproeven in tien jaar gehalveerd. John F Kennedy 
zette in 1961 het doel om een mens naar de maan te brengen, wat een 
enorme technische en wetenschappelijke doelstelling was en we weten 
allemaal dat deze werkelijkheid werd in 1969. Zo snel kan en moet het 
gaan. Op basis van kennis, ervaring en inzicht, heb ik de volgende 
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mondiale doelstelling geformuleerd: 1⁄2 N 2Q 4P. Een mondiale doelstel-
ling omdat wetenschap een mondiale bezigheid is. Op het moment dat 
Nederland hier alleen aan werkt, loop je het risico mondiaal uit de pas te 
lopen met alle gevolgen van dien. Nederland kan bijvoorbeeld samen met 
Engeland op ons vakgebied de toon zetten, maar alleen met elkaar 
kunnen we deze doelstelling halen. 

1⁄2 N 2Q

Freedman 2015

Kan het aantal proefdieren mondiaal met 50 procent omlaag? 

In de wetenschap heeft een studie alleen waarde wanneer deze ook 
herhaalbaar is. Uit een analyse van de literatuur blijkt 51 tot 89 procent 
van het preklinische onderzoek niet herhaalbaar te zijn. (Freedman 2015, 
zie �guur). De geschatte kosten van deze niet reproduceerbare proeven 
voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten zijn 12 miljard dollar per jaar. Met 
studies van hogere kwaliteit en beter herhaalbare proeven kan het aantal 
proeven tenminste met vijftig procent omlaag. Want als studies met een 
hogere kwaliteit worden uitgevoerd en gepubliceerd, dan verhoogt de 
betrouwbaarheid, zodat proeven minder onnodig hoeven te worden 
overgedaan. In Nijmegen proberen we het goede voorbeeld te geven en is 
gedurende de tijd dat ik aangesteld ben het aantal dierproeven reeds 
verminderd met 35 procent ten opzichte van de jaren daarvoor. In 
Nederland ging in diezelfde tijd het aantal met 15 procent omlaag.
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Vermindering aantal dierproeven

In Nederland ging het aantal van 681.000 dierproeven per jaar in de 
periode 1998-2005 naar gemiddeld 580.000 per jaar in de periode 
2006-2014 (één dierproef is één dier dat in één proef heeft deel genomen). 
Bij de Radboud Universiteit werden er van 1998 tot 2005 39.000 dier-
proeven per jaar verricht en sinds mijn aanstelling is het 25.000 per jaar. 
Een daling van 35 procent terwijl de wetenschappelijke productie op 
tenminste hetzelfde niveau bleef, dus er is per dier veel meer bereikt. Dit 
komt overeen met de doelstelling die ik vijf jaar geleden formuleerde. 

Door mijn leerstoel te combineren met het afdelingshoofd zijn van het 
CDL kunnen de in mijn vakgebied opgedane inzichten (meteen) vertaald 
worden in de praktijk. Deze synergie tussen mijn vakgebied en de praktijk 
is een belangrijke factor in onze signi�cante sterke vermindering van 
het aantal proefdieren. Zo heb ik op een gegeven ogenblik een statisticus 
ingeschakeld die bij alle studieplannen helpt met te berekenen hoeveel 
dieren nodig zijn in een proef, en hoe er goed gerandomiseerd en geblin-
deerd kan worden. Dit leidde in het begin tot het bijstellen van bijna alle 
plannen. Ook de goede samenwerking met de adviesraad van het CDL, 
bestaande uit onderzoekers die gebruik maken van de faciliteiten van 
het CDL, is een belangrijke oorzaak. Samen met hen hebben we een 
gezamenlijke kwaliteitsrichtlijn opgesteld. 
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Kan de kwaliteit omhoog?

In 2014 werd een analyse gemaakt hoe de eigen kwaliteitsrichtlijnen van 
400 tijdschriften voor het publiceren van dierstudies, de zogenoemde 
ARRIVE guidelines, worden nageleefd (Baker 2014). Het bleek dat er sinds 
deze richtlijnen in 2010 zijn aangenomen, amper enige verbetering is 
opgetreden. Nog steeds worden belangrijke details van dierstudies niet 
gepubliceerd. Als details niet worden gepubliceerd, is het onmogelijk 
om een proef te herhalen, laat staan goed te interpreteren. Om goed te 
kunnen voldoen aan de ARRIVE richtlijnen is het ook zaak dat al vanaf 
de proefopzet kwaliteitscriteria als randomiseren en blinderen worden 
gevolgd. Dit zal tot een kostenverhoging per studie leiden, maar op de 
lange termijn zal dit in het grotere perspectief een enorme kostenreductie 
kunnen geven, omdat de resultaten kwalitatief beter zijn en daarmee 
meer betrouwbaar. Uit systematic reviews blijkt dat in circa 80 procent 
van de gevallen niet wordt voldaan aan de twee basisuitgangspunten van 
wetenschappelijk onderzoek, randomiseren (willekeurig verdelen van 
dieren over groepen en in de ruimte) en blinderen (niet weten welke 
groep welke behandeling krijgt). Op het gebied van kwaliteit valt nog een 
wereld te winnen.

Met betrekking tot de keuze van een diermodel is vermindering ook 
haalbaar. In het kader van een analyse van het aantal beschikbare dier-
modellen voor kraakbeendefecten bij de mens bleek dat hiervoor vaak 
knaagdieren worden ingezet (de Vries 2012). Vanuit het oogpunt van 
het behalen van positieve resultaten en daarmee publiceren in hoog 
aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften is dat een goede keuze, 
echter als model voor de menselijke aandoening is het nagenoeg zinloos. 
Wanneer een defect in het kraakbeen van een knaagdier wordt aange-
bracht, dan reikt de aandoening altijd tot in het botweefsel, omdat het 
kraakbeenlaagje zo dun is. Daarmee herstelt het lichaam dit zelf door 
ingroei van bloedvaten. Bij de mens blijft het defect echter veelal beperkt 
tot het kraakbeen en dan geneest het lichaam zichzelf niet meer, omdat 
er geen bloedvaten zitten in het kraakbeen. Een groter diermodel als 
bijvoorbeeld de geit, het schaap of het varken leent zich daarom veel 
beter als model voor dit probleem bij de mens. Ditzelfde geldt voor het 
vervangen van verwijderd weefsel uit een blaas in het geval van kanker 
(Slo� 2014). Men zou er dus voor moeten kiezen om niet meer de rat of 
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muis voor dit type proeven te gebruiken. Zo zouden we met veel minder 
dieren relevantere resultaten voor de mens krijgen. 

Kan de patiëntrelevantie omhoog?

Om de patiëntrelevantie te optimaliseren heb ik contact gezocht met de 
voorzitster van de Radboudumc brede patiëntadviesraad Jopie Verhoeven. 
We gaan kijken hoe patiënten bij de dagelijkse onderzoekspraktijk 
betrokken kunnen worden. En ik moet u zeggen dat mijn contacten met 
de patiëntenraad in de persoon van Jopie Verhoeven veel extra glans 
geven aan mijn werk, immers de patiënten, daar doen we het voor. En ik 
ben daarom blij dat je hier vandaag ook bent Jopie. Voor zover ik weet is 
deze in ontwikkeling zijnde samenwerking tussen een dierenlab en een 
patiëntenraad uniek in de wereld. Inmiddels werken we ook in een ander 
NWO-project reeds nauw samen met patiënten en verenigingen zoals 
ReumaZorg Nederland. Het betrekken van de patiënt bij onderzoek is heel 
belangrijk.
 

NWO projectteam en ingezonden stuk in Trouw over dit NWO project. 

Eerder noemde ik al het kraakbeenvoorbeeld waar we met een systematic 
review hebben aangetoond dat er met een betere modelkeuze, met 
minder dieren betere klinische resultaten kunnen worden behaald. In het 
algemeen is het overigens zeer slecht gesteld met de patiëntrelevantie 
van dierproeven. Bijvoorbeeld voor hersenberoertes (Howells 2012) en 
Multiple Sclerose (Vesterinen 2010) is een analyse gemaakt van het aantal 
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dierproeven dat gepubliceerd is met positieve behandelbeloftes en 
hoeveel daarvan in de kliniek uiteindelijk werken bij de patiënt. Het bleek 
dat er op de circa duizend positieve resultaten er slechts vier werken in de 
kliniek, dus een succespercentage van 0,4 procent. Hier lijkt nog veel 
winst te behalen.

Wanneer er niet wordt voldaan aan randomiseren en blinderen, dan 
wordt in het algemeen een te positief resultaat gevonden voor de e�ecten 
van een nieuwe behandeling. Dit kan betekenen dat er een klinische 
studie wordt gestart op basis van deze positieve resultaten van één of 
enkele dierstudies. In de klinische studie kan dan blijken dat deze nieuwe 
therapie toch niet werkt. Janneke Horn, een Nederlandse arts, was de 
eerste in de wereld die een systematische review van dierproeven deed, 
toen bleek dat de stof Nimodipine als geneesmiddel bij mensen met een 
hersenberoerte niet bleek te werken in een klinische studie, terwijl 
dierstudies zo veelbelovend zeiden te zijn. Zij besloot toen achteraf een 
systematische review van alle bewijs uit dierstudies te doen (Horn 2001). 
Het bleek dat bij een grondige systematic review van alle dierstudies dat 
Nimodipine in dierstudies ook helemaal geen e�ect had! Ook zien we 
herhaaldelijk dat er nog dierstudies worden gedaan terwijl er al klinische 
studies zijn gestart. Waarom? Omdat er niemand in de cockpit zit en we 
niet weten waar we heen willen. 

Nog een voorbeeld van een klinische studie waar zeer vervelende en 
ernstige bijwerkingen werden gevonden (intracraniale bloedingen) door 
toepassing van thrombolyse (oplossen van bloedstolsels) als therapie bij 
hersenberoertes. De individuele dierstudies lieten geen bijwerkingen 
zien, maar als je alle dierstudies tezamen bestudeerde zag je precies 
dezelfde bijwerkingen die later ook bij patiënten optraden (Pound 2004). 
Dit had kunnen worden voorzien en voorkomen. Deze voorbeelden 
onderstrepen dus het belang van de uitvoering van systematische reviews 
van dierproeven, zodat mensen niet onnodig aan voorspelbaar niet-
e�ectieve klinische studies worden blootgesteld. 

Loscalzo (2012) heeft een analyse gemaakt van het aantal geneesmiddelen 
dat door de Amerikaanse Food and Drug Administration wordt goed-
gekeurd om op de markt te brengen. Bijgaande �guur laat een duidelijke 
dalende lijn zien. Eén van de factoren die wordt aangegeven als de reden, 
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is dat er in het onderzoek nogal eens sterk gefocust wordt op een klein 
onderzoeksgebied zoals een cel of een receptor. Als een geneesmiddel 
echter in het lichaam komt, zal die niet alleen die ene cel of receptor 
beïnvloeden, maar ook vele andere processen. Daar wordt dan in eerste 
instantie onvoldoende rekening mee gehouden, waardoor de stof uitein-
delijk in het goedkeuringsproces niet verder komt. Het is van belang dat 
ook het hele organisme en het werkingsmechanisme wordt betrokken in 
dit onderzoek. Systematische reviews kunnen daar ook een grote rol in 
spelen. 

       Loscalzo 2012

Klinische studie in het nieuws: PROPATRIA

In Nederland kwam een klinische studie in het nieuws, de zogenoemde 
PROPATRIA trial, omdat er in de behandelde groep veel mensen onver-
wacht stierven. Patiënten met acute alvleesklierontsteking werden 
behandeld met ‘goede bacteriën’, de zogenaamde probiotica. De proef 
werd vanwege het overlijden van onverwacht veel mensen in de testgroep 
stopgezet. In het nieuws werd gemeld dat men zeer verbaasd was over 
dit resultaat omdat er van te voren dierproeven waren uitgevoerd zonder 
problemen. Zo’n algemeen statement kom ik vaker tegen in de media 
bij dit type medische issues. Echter, een logische vraag die je dan moet 
stellen is, op welke wijze zijn deze dierproeven uitgevoerd? Zijn ze wel 
goed uitgevoerd, zijn de goede modellen gebruikt en is het behandel-
proces wel vergelijkbaar met de mens? SYRCLE besloot een systematische 
review te doen op de dierstudies die ten grondslag lagen aan de klinische 
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studie PROPATRIA (Hooijmans 2012). Wat bleek:
1. de samenstelling van de probiotica in de dierproeven was anders dan 
 bij de mens
2. het tijdstip van toediening van de therapie in het ziekteverloop was 
 anders
3. de probiotica werden op een andere plek toegediend
Alleen al deze verschillen maken de dierstudies niet vergelijkbaar met 
wat er in het ziekenhuis is gedaan met deze patiënten. Dit voorbeeld doet 
de vraag rijzen hoe een medisch ethische commissie het bewijs van de 
voorafgaande dierproeven analyseert en weegt bij het geven van toestem-
ming voor een dergelijk medisch experiment.

Veelbelovende ontdekking door systematic review: aspirine remt kanker 
in proefdieren

Met systematic reviews kunnen we gelukkig niet alleen achteraf vast-
stellen wat er allemaal fout is gegaan. Het is ook mogelijk dat we op basis 
ervan tot nieuwe, klinisch mogelijk zeer relevante inzichten komen. En 
ondanks dat er in Nijmegen nog maar zo’n 25 echte systematic reviews 
zijn gedaan, hebben we al een opzienbarende ontdekking gedaan. 

Vanuit het kankeronderzoek kwam de bezorgde vraag aan SYRCLE of 
het gebruik van pijnstillers mogelijk tumorgroei en – uitzaaiingen zou 
kunnen bevorderen en of er een systematische review van de uitkomsten 
van dierstudies op dit gebied gedaan zou kunnen worden. Na grondige 
analyse van alle beschikbare literatuur kon de zorg uit de kliniek worden 
weggenomen. Het bleek dat het gebruik van mor�ne-achtige sto�en, 
de opioïden, geen e�ect hadden op het aantal uitzaaiingen van kanker 
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in proefdieren. En verder dat aspirine-achtige sto�en, ook wel de NSAIDs 
genoemd, zelfs een verminderend e�ect op het aantal uitzaaiingen 
hadden van meerdere soorten kanker. Alle aspirine-achtigen, waaronder 
aspirine, celecoxib en indomethacine, gaven na toepassing een signi�-
cante daling in het aantal uitzaaiingen. Omdat dit e�ect onder vele 
verschillende omstandigheden werd gevonden en bij diverse soorten 
kanker, geeft dit vertrouwen dat het ook bij de mens zo werkt. Dit is een 
veelbelovend resultaat om nader te onderzoeken bij de mens. Aspirine is 
immers bovendien eenvoudig en goedkoop. Als ik enkele dierproeven 
met een hoog succespercentage in het verminderen van metastasen 
omreken naar de dosering voor de mens, dan komt dit overeen met twee 
tot drie aspirines van 500 mg per dag. Bij de dierproeven worden al 
signi�cant minder uitzaaiingen gemeten bij relatief korte behandelperio-
des (14 tot 48 dagen). Gezien de veel snellere stofwisseling bij knaagdie-
ren, verwacht ik dat de behandelperiode bij mensen langer moet zijn om 
dezelfde e�ecten te kunnen meten. Zonder één extra dierproef gedaan te 
hebben, vonden we bewijs  dat NSAIDs het aantal uitzaaingen van kanker 
in proefdieren vermindert. Dit is gepubliceerd in het wetenschappelijk 
tijdschrift PAIN (Hooijmans 2015). We denken aan een nieuwe publicatie 
waarin we dit verder gaan onderzoeken. Aspirine en aspirine-achtige 
sto�en kunnen wel eens een heel goedkoop en veel e�ectiever middel bij 
kanker blijken te zijn, dan we tot op heden dachten. Ik hoop dat we nog 
dit jaar samen met de kliniek kunnen starten met meer studies naar de 
e�ecten van aspirine op kanker. 
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1⁄2 N 2Q 4P

Dames en heren, ik vat samen. De wetenschap is een mondiaal bedrijf. 
Laten we daarom parallel aan de ontwikkelingen van een World Wide 
Web ook ernaar streven om in het onderzoek diezelfde samenwerking te 
realiseren. Dat kunnen we. Een doelstelling is daarbij noodzakelijk. In dit 
betoog heb ik duidelijk gemaakt dat het mogelijk is met de helft minder 
proefdieren, een twee keer zo hoge kwaliteit, en een vier keer zo hoog 
rendement voor de patiënt te realiseren. Op wereldniveau betekent dit 
het besparen van ruim 50 miljoen proefdieren per jaar. Een schatting 
van het aantal dierproeven dat wereldwijd wordt uitgevoerd is namelijk 
115 miljoen. Voor de mensen die werken met proefdieren is het van groot 
belang dat er zorgvuldig gewerkt wordt met proefdieren, zodat mens en 
dier niet onnodig psychisch belast worden. Daarnaast zal het e�ect op 
wetenschap, welzijn en gezondheid van de patiënt signi�cant zijn. Als 
bijvoorbeeld het remmende e�ect van aspirine op tumor werkelijk 
vertaalbaar is naar de mens, dan wil dat zeggen dat één systematic review 
van het totale aantal van 40 systematic reviews, vertaalbaar is. Dat is 
dan meteen 2,5 procent en daarmee al zes keer zoveel als de huidige 
0,4 procent.
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Dankwoord

Bij de Nieuwjaarsspeech 2016 deed de voorzitter van het College van de 
Bestuur, Gerard Meijer ons de suggestie mee, dit jaar eens meer stil te 
staan bij wie je zou willen bedanken. Dat heeft me zeer geïnspireerd, 
evenals de prachtige afscheidsrede van de �losoof Paul van Tongeren over 
hetzelfde thema Dankbaarheid. We komen immers nergens zonder de 
ander en het is goed om ons dat regelmatig te realiseren. Dan kom je 
erachter hoeveel mensen belangrijk zijn in je ontwikkeling en hoeveel 
mensen support geven. Hierbij stilstaan, vergroot het gevoel van dank-
baarheid enorm en maakt mij heel gelukkig. 

Als ik terug kijk op wie voor mijn werk en ontwikkeling een cruciale rol 
hebben gespeeld, dan zijn dat er velen. Ik zal ze hier bij naam noemen, 
met het gevaar dat ik mensen over het hoofd zie, daarvoor bij voorbaat 
mijn excuses. Mijn ouders heit (in memoriam) en mem gaven me mee dat 
het belangrijk is om veel te leren, want daar heb je altijd wat aan later. 
Leren doe ik nog elke dag en ik geniet er elke dag opnieuw van. Mijn 
biologieleraar op het atheneum van der Hurk legde de basis voor plezier 
in onderzoek. Hij gaf me destijds een 10 voor een poster rond het doen 
van veldonderzoek in de biologie. Mijn zus Minke heeft me in mijn leven 
twee keer gevraagd wat ik zou willen worden/bereiken. De eerste keer 
antwoordde ik dierenarts. De tweede keer hoogleraar. En dat is het 
allebeide geworden. Het is belangrijk om vragen te stellen aan elkaar, dat 
kunnen we veel meer doen, ook in de wetenschap. Bert van Zutphen, 
Anton Beynen en Vera Baumans brachten me het vak en de liefde en het 
begrip voor het vak van de Proefdierkunde bij. 

Jan Jonker, ik ken je alleen maar via de krant en internet, maar veel dank 
voor het geweldige idee en voorbeeld van een verantwoordingsrede. Joop 
Koopman en Carel van Os, jullie hebben hard gewerkt om deze functie bij 
het Radboudumc voor mij te realiseren. Emile Lohman, als voorzitter van 
de RvB, en Dirk Ruiter, decaan, jullie zorgden destijds voor de bestuurlijke 
rugdekking bij de vele veranderingen die we door hebben gevoerd. Dirk, 
het was geweldig dat ik altijd dezelfde dag nog langs kon komen voor 
overleg wanneer dat nodig was, en dan werden de dingen meteen goed 
geregeld. Janneke Horn, we kennen elkaar alleen van emailcontact, maar 
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heel veel dank dat je als Nederlandse arts voor het eerst een systematic 
review dierproeven hebt gepubliceerd. Je hebt ontzettend veel navolging 
gekregen, en terecht. Sir Iain Chalmers vindt dat we een Janneke Horn 
monument voor je moeten oprichten, en dat idee steun ik van harte. 
Malcolm Macleod, klinisch neuroloog uit Edinburgh, bedank ik omdat hij 
me door zijn lezing informeerde over en inspireerde tot de overstap naar 
systematic reviews van dierproeven. Jeremy Grimshaw, het hoofd van de 
Canadese Cochrane, nodigde ons uit om als eerste op een congres van de 
Cochrane Collaboration te mogen deel nemen. Inmiddels mogen we een 
aanvraag schrijven om met een dierproevenwerkgroep in de Cochrane 
Collaboration te worden opgenomen. 

Gert Jan van der Wilt en Paul Smits namen ons werk destijds op in het 
onderzoeksthema NCEBP (Nijmegen Center for Evidence Based Practice). 
Mede hierdoor kon er een grote ontwikkeling op gang komen. Dankzij 
Bart Kiemeney zijn we ook weer ingebed in het nieuwe onderzoeksthema 
RIHS (Radboud Institute for Health Sciences) en dankzij Wout Feitz in het 
thema Regeneratieve Geneeskunde. Samen met de afdeling Heelkunde 
zijn al vele systematic reviews geschreven, waarvoor veel dank aan Harry 
van Goor, Michiel Warlé en Kees van Laarhoven. Maroeska Rovers, je 
support, grote kennis en enthousiasme om ons te helpen vanuit jouw 
grote expertise met systematic reviews van klinische studies is van 
onschatbare waarde. De manier waarop jij vorm geeft aan samenwerking 
is een voorbeeld in deze wereld. Miranda Langendam, onze reis naar 
Londen om Malcolm Macleod te overtuigen om intensiever met ons te 
gaan samenwerken, was zowel inhoudelijk als persoonlijk een feest. Onze 
samenwerking in de wereldwijde GRADE werkgroep is zeer nuttig en 
productief, en zal ongetwijfeld leiden tot grote gezamelijke inzichten in 
de betere vertaalbaarheid van dierproeven naar de kliniek.

Een nieuw begrip werd bedacht door Cathy van Beek, namelijk dierwaar-
digheid. Het is inmiddels al ingeburgerd in het CDL. Daarnaast zorgde 
Cathy ervoor dat systematic reviews van dierproeven werd vermeld in de 
richtlijnen voor duurzaamheid van het Radboudumc. Daarmee is het 
Radboudumc uniek en koploper. De goede rugdekking vanuit de opeen-
volgende vergunninghouders, Roelof de Wijkerslooth, Bas Kortmann en 
Gerard Meijer zijn van belang om tussen alle diverse belangen de juiste 
koers te kunnen blijven varen. Dat ik ook mijn eigen ona�ankelijke 
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positie heb als hoogleraar hebben jullie onderstreept, en helpt ons om 
voor goede wetenschap en goed welzijn van dier en mens te blijven gaan. 
Waar zouden we bij SYRCLE zijn geweest zonder de expert support van 
Alice Tillema van de medische bibliotheek. De mensen van de bibliotheek 
zouden veel meer in de spotlight moeten komen. Alice, ondanks initiële 
scepsis van je leidinggevende, koos je er voor om ons te helpen om ons 
onderwijs te gaan opzetten. Geweldig! De hulp bij statistiek van Joanna 
in’t Hout is van onschatbare waarde. Ik waardeer onze gesprekken, je 
weet zaken in het juiste rationele perspectief te plaatsen. Rob Scholten, 
als hoofd van het Dutch Cochrane Center leerden we elkaar kennen voor 
een discussie over systematic reviews dierproeven voor de Radbode. Ik 
probeerde je er toen van te overtuigen dat wij ook lid moesten worden 
van de Cochrane Collaboration. Hoe dan ook heb je ons steeds een hart 
onder de riem gestoken door te zeggen dat we op de goede weg waren en 
door moesten gaan. Ook heb je voorspeld dat we veel weerstand zouden 
gaan ontmoeten, net als de Cochrane dat in eerste instantie heeft onder-
vonden. Hoe gelijk heb je (gehad). We herhalen regelmatig je woorden, 
“ga door, je bent op de goede weg”. 

Ik wil mijn CDL collega’s bedanken voor de dagelijkse inspanning om het 
voor dier en mens beter te maken. Wij zijn verenigd in onze liefde voor 
dieren. Wij kunnen en willen en zullen het verschil maken. SYRCLE 
collega’s Rob de Vries, Carlijn Hooijmans, Marlies Leenaars, Kim Wever, 
Judith van Luijk, Cathalijn Leenaars en Miranda van Velzen: zonder jullie 
was dit onderwerp nooit zo goed op de wereldkaart gekomen. Ons 
gezamenlijk idealisme, de werklust en drive werken besmettelijk omdat 
we werken aan een betere toekomst voor dier en mens en we dat ook 
graag willen delen, zodat ook anderen datzelfde goede gevoel ervaren en 
het zinvolle werk willen oppakken. Mijn intervisieclub van hoogleraren 
Olivier Hekster, Marit Monteiro, Peter Jan Schellens, Joep Smeets, Sander 
Geurts, Klaas Landsman, Anne Speckens, Fred Sweep en Daniel Wigbol-
dus, dank ik van heel diep uit mijn hart voor de geweldige avonden in het 
kasteeltje. Jullie hebben me door vele moeilijke momenten geholpen met 
jullie aandacht, empathie en goede adviezen, en het willen delen van de 
eigen casuïstiek. Het leidt steeds tot grote inzichten. Veel dank ben ik ook 
verschuldigd aan Jan Engelen, Cornelie de Jong en Kees Hagenaar voor 
jullie luisterend oor en support. Marcel Wortel, je weet als geen ander 
teksten te herschrijven en daarmee een ieder in zijn en haar waarde te 
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laten. Een grote gave. De voorzitter van de adviesraad Otto Boerman dank 
ik voor zijn wijze van voorzitten van de CDL adviesraad, het professiona-
lisme en het nuchter en doortastend zijn werpen altijd weer zijn vruchten 
af. Als co-piloten in de cockpit dank ik de SYRCLE ambassadors, zij 
durven hun nek uit te steken samen met ons, en ik hoop dat er nog velen 
zullen volgen. Een speciale dank aan Henk Smid en Erica van Oort van 
ZonMW, daar zij zo goed mee denken om het werk gestalte te geven. 
Christine Swankhuizen van Tabula Rasa, veel dank voor je vriendschap en 
meedenken, en het van alle kanten objectief kunnen belichten van zaken, 
zodat er een gefundeerd oordeel uit komt rollen. Angelique Nielen en 
Ingrid Hartgers van het ministerie van EZ dank ik voor de goede samen-
werking en het mogelijk maken van de e-learning module. Rients, je 
nooit a�atende stimulerende kracht om wat van het leven te maken is 
ongeloo�ijk. Onze reis naar Tsjechië in 2015 bracht nieuwe energie: écht 
gaan voor mijn doel! 

Tot slot, wij zijn met z’n allen onnoemelijk veel dank verschuldigd aan de 
proefdieren die het leven laten voor onze gezondheid. Wij zijn het aan 
hen en de patiënten – onszelf dus – verschuldigd om tot optimale 
kwaliteit en resultaat te komen.

Mondiaal halvering van het aantal proefdieren, verdubbeling van de 
kwaliteit en verviervoudiging van de vertaalbaarheid voor de patiënt zijn 
de komende jaren absoluut haalbaar, maar dat zal ook in de komende 
jaren niet vanzelf gaan. Daarvoor zijn drastische veranderingen, moed en 
beleid nodig. 

Ik beloof u, ik zal de komende tien jaar, net als de afgelopen dertig jaar 
mijn uiterste best doen en proberen om met mij goede mensen in de 
cockpit te krijgen, zodat we weten waar we heen gaan en de doelstelling 
gehaald wordt. SYRCLE ambassadors zijn al hele goede co-piloten, en ik 
hoop dat er nog velen bij komen. Ik weet mij daarbij zeer gesteund door 
mijn trouwe en toegewijde medewerkers en vele collega’s. En vandaag 
voel ik die steun vooral ook door uw aanwezigheid, waarvoor veel dank. 
Ik heb gesproken.
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Verder met dank aan:
      
           

                                                        
                                               Stichting Reinier Post          
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