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INLEIDING 
 
De Dierexperimentencommissie (DEC) TNO toetst de onderzoeksplannen van TNO waarbij 
sprake is van het gebruik van proefdieren. De kerngebieden die structureel van haar diensten 
gebruik maken zijn TNO Kwaliteit van Leven (Zeist en Leiden) en TNO Defensie en 
Veiligheid (Rijswijk). Voor het kerngebied TNO Bouw en Ondergrond is de dienstverlening 
incidenteel. 
 
 
ALGEMEEN 
 
De DEC telde in het verslagjaar 7 leden. De volgende deskundigheden waren bij de leden 
aanwezig: dierproeven (1), alternatieven voor dierproeven (2), proefdieren en hun 
bescherming (3), en ethische toetsing (4). Er kunnen meerdere van deze deskundigheden in 
één persoon verenigd zijn. Deze zijn telkens numeriek vermeld. De commissie was zowel 
aan het begin als het einde van de verslagperiode als volgt samengesteld: 3 externe leden, 
waaronder de voorzitter met de deskundigheden Dierproeven (1), Proefdieren en hun 
bescherming (2), Alternatieven voor dierproeven (3) en Ethische toetsing (4) en 4 leden van 
TNO met de deskundigheden Dierproeven (1), Proefdieren en hun bescherming (2) en 
Alternatieven voor dierproeven (3).  
De proefdierdeskundige participeerde als adviseur.  
In de loop van het verslagjaar zijn twee leden afgetreden en 2 nieuwe leden benoemd, de 
nieuwe leden hebben dezelfde deskundigheden als de afgetreden leden. Tevens is het 
secretarisschap door de proefdierdeskundige overgenomen. 
 
 
WERKZAAMHEDEN 
 
De commissie vergaderde 12 keer plenair. De bijeenkomsten werden in Zeist (10x), in 
Leiden en Rijswijk gehouden. 
Daarnaast werd via een spoedprocedure advies uitgebracht na schriftelijk raadplegen van de 
leden. Dit betrof 19 onderzoeksplannen. 
In een informatieve bijeenkomst in Rijswijk heeft de DEC kennis genomen van het totaal 
van de werkzaamheden met de daaraan gekoppelde adviesaanvragen van TNO Defensie en 
Veiligheid. 
 
 
 
DE TOETSING VAN ONDERZOEKSPLANNEN 
 
Van ca. 80% van de onderzoekplannen die plenair zijn besproken heeft de DEC aanvullende 
vragen aan de onderzoekers gesteld. Voor een deel van deze onderzoeksplannen dienden de 
onderzoekers, indien van toepassing, hun onderzoeksplan bij te stellen en voor de start van de 
studie op de gestelde vragen te antwoorden, tenzij anders aangegeven (zoals bij vragen naar 
tussentijdse rapportage voorafgaand aan en vanwege advisering over volgende fase(n) binnen 
hetzelfde onderzoeksplan of na afronding van het onderzoeksplan). De vragen werden door de 
commissie, het petit comite (voorzitter, vice voorzitter en proefdierdeskundige/ secretaris DEC) of 



door de proefdierdeskundige beoordeeld, waarna het positief advies van kracht werd. De overige 
onderzoekplannen zijn na het ontvangen van de antwoorden in een DEC vergadering behandeld en 
hebben vervolgens een positief advies verkregen. 
In een aantal gevallen heeft de DEC bovendien op haar verzoek kennis genomen 
van een evaluatie van het onderzoek zoals dat uitgevoerd was. 
 
 

 
EXTERNE KONTAKTEN 
 
De secretaris en een lid hebben de ledenvergadering van de NVDEC op 30 maart, 31 
augustus en op  23 november 2005 bijgewoond. 
Verder hebben de voorzitter en secretaris de nascholingsdag NVDEC 2005 op 8 juni 2005  
bijgewoond. Een van de leden heeft zitting gehad in de NVDEC werkgroep die de grenzen 
van een nieuw op te stellen beleidsplan van de NVDEC moest bepalen. Een van de leden 
leverde een bijdrage aan de 2e NVDEC bundel, waarin uiteenlopende aspecten van 
alternatieven voor dierproeven belicht zullen worden. 
De commissie heeft de discussie naar aanleiding van “Noodzakelijk Kwaad”, Evaluatie Wet 
op de Dierproeven op de voet gevolgd en is hierover met de vergunninghouder in contact 
getreden. 
 
 
 
SIGNALERING 
 
Voorzitter, secretaris/ proefdierdeskundige hebben in het verslagjaar met de 
vergunninghouder overleg gevoerd, waarbij de gang van zaken werd geëvalueerd. Een 
speciaal aandachtspunt de behoefte van de commissie om niet alleen onderzoeksplannen te 
toetsen, maar ook in bredere zin van gedachten te wisselen over bepaalde onderzoekstypen. 
Tevens is de evaluatie Wet op de dierproeven aan bod gekomen, waarbij vooral grote zorg 
bestond over de gevolgen van de aanbevelingen.  
 
 
Ten slotte 
 
TNO is doorlopend vertegenwoordigd in/ lid van (inter)nationale platforms zoals het 
Nederlands Centrum voor Alternatieven voor Dierproeven,  IVTIP (In vitro Testing Industial 
Platform) en het European Centre for the Validation of Alternative methods (ECVAM) en 
nauw betrokken bij de “alternatieven” opleiding van de Hoge School Utrecht. 
TNO is lid).  
  
 
 
 
 

 
 


