
Misleiding! 
 
De Vereniging Proefdiervrij organiseerde op 24/4/2009 de Dag van het Proefdier 
o.a. teneinde de minister te bewegen onderzoek met proefdieren in Nederland te 
staken. Men stelt dat er maar liefst 600 duizend proefdieren in Nederlandse 
laboratoria worden gebruikt, en in één adem door wordt de associatie gelegd met 
ons lieve hondje en katje dat nu toch wel de vlag uit zou willen steken om aan al dat 
dierenleed een eind te maken. Hiermee laten de dieractivisten goed zien hoe zij het 
grote publiek trachten te misleiden. Laten we het gewraakte getal eens opnieuw 
tegen het licht houden.  
Inderdaad worden er jaarlijks ongeveer 600 duizend proefdieren in Nederland 
gebruikt.  Dit aantal is al jaren stabiel, zij het dat er verschuivingen plaatsvinden in de 
aard van het proefdieronderzoek (bijv. steeds meer richting genetisch/moleculair en, 
wellicht ten overvloede, al sinds 1997 niet meer voor de ontwikkeling van 
cosmetische middelen). In Europa zijn het er zelfs 12 miljoen. Is dat veel?  
Dat hangt er maar van af hoe je het bekijkt. In Nederland wonen ongeveer 16 miljoen 
mensen. Van de 600 duizend proefdieren is ongeveer 80% muis, en meer dan 16% 
rat. De overige 4% zijn andere diersoorten, waaronder bijv. zoʼn 500 rhesusapen 
(minder dan 0.1%). Het aantal honden/katten is mij niet bekend, maar dit heeft met 
die 600 duizend natuurlijk geen mallemoer van doen. Kort gezegd betekent dit alles 
dat er per Nederlander per jaar zoʼn 0.0375 proefdieren worden gebruikt. Ofwel, 
één enkele muis of rat wordt in het laboratorium gebruikt voor biomedisch onderzoek 
om ruim 25 Nederlanders uiteindelijk betere medische zorg te kunnen bieden. Voor 
Europa zijn deze getallen niet anders. Is dit zinloos proefdiergeweld, waar U als 
gewone Nederlander onmiddellijk een eind aan moet maken? Wat dan te denken van 
het vrij verkrijgbare rattengif waarmee diezelfde gewone Nederlander per jaar vele 
muizen, ratten en mollen op een walgelijke manier aan hun einde mag brengen? 
Zonder wetgeving, zonder toezicht, zonder enige deskundigheid. 
Om nog maar te zwijgen van de schrijnende verschillen in wetgeving die gelden voor 
proefdieren (Wet op de Dierproeven) vs. economisch gebruikte dieren. Stel dat deze 
getallen ook zouden gelden voor onze vleesindustrie: niet meer dan één enkele kip 
per jaar waar meer dan 25 nederlanders van zouden mogen eten. Kortom, de 
Vereniging Proefdiervrij laat maar weer eens zien dat er veel waarheid schuilt in de 
leuze: je hebt leugens, erge leugens, en misleidende statistiek! 
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