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SAMENVATTING

Naar aan lei ding van de nieu we Bel gi sche wet ge ving over de ver plich te oplei ding en in de proef dier kun de

wordt er een ver ge lij king ge maakt met de Ne der land se wet ge ving ter za ke. Enkel voor de oplei ding tot

proef lei der/"ar ti kel 9-func ti o na ris" zijn de wet te lij ke be pa ling en in bei de lan den ver ge lijk baar. Daar om

wordt er een plei dooi ge hou den voor een verd ere har mo ni sa tie van de wet ge ving in bei de buur lan den en bij

uit brei ding van alle lid sta ten van de Eu ro pe se Unie.

INLEIDING

In het Bel gisch Staats blad van 21 ok to ber 2004

ver scheen het Ko nink lijk Bes luit (KB) van 13 sep -

tem ber 2004 over de oplei ding van per so nen die dier -

proe ven uit voe ren, er aan mee wer ken of in staan voor

de ver zor ging van proef die ren. Dit KB wij zigt het KB

van 14 no vem ber 1993 over de be scher ming van

proef die ren. Meer in het bij zon der licht dit nieu we

KB toe wat er ver staan dient te wor den on der “een

ade qua te oplei ding en scho ling voor hen die dier proe -

ven ver rich ten of daar aan deel ne men, als me de voor

de ge nen die proef die ren ver zor gen of met het toe zicht 

be last zijn” in het art. 5 van het oor spronk elij ke KB. 

Wel licht is het -in het ka der van de Eu ro pe se een -

heid en ge zien de uit wis se ling en en sa men wer king

tus sen (Ne der land sta lig) Bel gië en Ne der land- nut tig

en in te res sant de oplei dings ver eis ten in bei de EU-lid -

sta ten te ver ge lij ken. Zo als de ge ïnformeerde le zer

weet, steunt zo wel de Ne der land se als de Bel gi sche

re gel ge ving op de aan be ve ling en van de FELASA

(Fe de ra ti on of Eu ro pe an La bo ra to ry Ani mal Scien ce

Asso ci a ti ons). Bin nen de FELASA heeft een aan tal

werk groe pen aan be ve ling en op ge steld voor de oplei ding

en trai ning van per so nen die be trok ken zijn bij dier ex pe -

ri men ten (Ano ny mus, 1995; Ano ny mus, 1999; Ano ny -

mus, 2000). Hier bij wordt dit per so neel in vier ca te go -

rie ën ing edeeld: dier ver zor gers be ho ren tot ca te go rie

A, per so nen die dier ex pe ri men ten uit voe ren, val len

on der ca te go rie B, ca te go rie C groe peert hen die ve r -

ant woor de lijk zijn voor de op zet van de ex pe ri men ten 

en proef dier des kun di gen vor men ca te go rie D. De

dier ver zor gers (ca te go rie A) on der hou den het ma te ri -

aal, ma ken de hok ken, de lo ka len en de gang en

schoon, ver strek ken wa ter, voe der en bed dings ma te -

ri aal aan de die ren. Ze moe ten de die ren kun nen ver -

voe ren, ma ni pu le ren, vast hou den, sek sen en eu tha na -

se ren op een des kun di ge wij ze. Bin nen ca te go rie A

on der scheidt FELASA nog 4 ni veaus van dier ver zor -

gers, op ba sis van com pe ten tie, an ci ën niteit, zelf stan -

dig heid en ve rant woor de lijk he den. De per so neels le -

den uit ca te go rie B voe ren ex pe ri men te le en an de re

we ten schap pe lij ke han de ling en uit op le ven de die ren.

Naast de vaar dig he den van de per so nen uit ca te go rie A

moe ten ze de tech niek van de uit te voe ren ex pe ri men te le

ing re pen vol le dig be heer sen. Daar enboven moe ten ze

in staat zijn pijn, ong emak en het wel zijn van de die -

ren in te schat ten, als ook de nood er ken nen en des kun -

dig ing rij pen, mocht er iets mis lo pen tij dens of na de

ex pe ri men te le ing re pen. Proef lei ders (ca te go rie C)

heb ben een aca de mi sche graad van bache lor, mas ter

of een ge lij kwaar di ge oplei ding in een bi o me di sche

rich ting. Deze oplei ding moet de ba sis vor men voor

een ve rant woord ge bruik van proef die ren en het be rei ken

van hoge we ten schap pe lij ke stand aar den. Proef lei ders

zijn ve rant woor de lijk voor het ont werp van dier ex pe ri -

men ten en voor de su per vi sie er van. Onder ca te gorie D

val len de spe ci a lis ten in de proef dier kun de. Deze

wor den in Ne der land de proef dier des kun di gen ex.
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art. 14 van de wet op de dier proe ven of kort weg proef -

dier des kun di gen ge noemd. Vol gens de FELASA- richt -

lijnen ho ren deze spe ci a lis ten tot het ho ger ma na ge -

ment van in stel ling en die met proef die ren wer ken. Zij 

zien toe op de ge zond heid en het wel zijn van de proef -

die ren. Daar toe bie den ze hulp, prak ti sche on der steu -

ning en ad vies aan de on der zoe kers. Zij kij ken toe op

de na le ving van de wet te lij ke be pa ling en en richt lij -

nen over het kwe ken,  het huis ves ten en het ge brui ken

van proef die ren. Ook zijn ze ve rant woor de lijk voor

het ont wik ke len van oplei ding en die het ethisch ve r -

ant woord om gaan met proef die ren ver ze ke ren. Tot

slot dra gen ze bij tot de ont wik ke ling van nieu we in -

zich ten in za ke het hu maan ge bruik van proef die ren

door het ver rich ten van we ten schap pe lijk on der zoek

in deze dis ci pli ne. Mo men teel is de Eu ro pe se wet- en

re gel ge ving over de oplei dings ver eis ten nog al tijd

even vaag als de Bel gi sche si tu a tie vóór het ver schij -

nen van dit nieu we KB. Arti kel 26 van de con ven tie

ETS 123 van de Raad van Eu ro pa (1986) stelt dat per -

so nen die dier ex pe ri men ten uit voe ren, er aan deel ne -

men of su per vi se ren en per so nen die de die ren die in

deze ex pe ri men ten ge bruikt wor den, ver zor gen, een

ade qua te oplei ding en trai ning moe ten ge volgd heb ben.

Arti kel 14 van de EU-richt lijn 86/609/EEG (1986)

klinkt bij na iden tiek: per so nen die proe ven op die ren

uit voe ren of er aan deel ne men en per so nen die in staan

voor de ver zor ging van die ren die in de proe ven ge -

bruikt wor den, met in be grip van su per vi se ren de ta -

ken, moe ten een aang epas te oplei ding en trai ning ge -

volgd heb ben. Ver der spe ci fi ceert dit ar ti kel 14 dat

per so nen die de dier ex pe ri men ten uit voe ren of su per -

vi se ren een oplei ding die nen ge volgd te heb ben die

re le vant is voor het uit ge voer de dier ex pe ri men te le

werk en in staat moe ten zijn proef die ren te han te ren

en te ver zor gen. Zij moe ten ook aan de be voeg de

over heid kun nen to nen dat ze een vol doen de hoog

trai nings ni veau heb ben be reikt om hun ta ken naar be -

ho ren uit te voe ren. 

VERGELIJKING TUSSEN DE BELGISCHE EN
NEDERLANDSE OPLEIDINGSVEREISTEN

La ten we nu de wet te lij ke Bel gi sche en Ne der land se

oplei dings ver eis ten voor de di ver se (FELASA-)  cate -

gorieën per so neel eens naast el kaar leg gen. Het eer ste 

wat op valt, is dat de Bel gi sche wet ge ver (nog) niets

zegt over de oplei ding van ca te go rie D-per so nen, de

spe ci a lis ten in de proef dier kun de. Zo als hier bo ven

reeds ver meld, wor den deze spe ci a lis ten in Ne der -

land de proef dier des kun di gen ge noemd. De Ne der -

land se proef dier des kun di ge mag niet ver ward wor -

den met de des kun di ge uit de Bel gi sche wet ge ving.

De laatst ge noem de is be voegd voor de con tro le op de

ge zond heid en het wel zijn van de die ren. Indien het la -

bo ra to ri um paar den, -hon den, -kat ten, -var kens, -her -

kauwers of -pri ma ten ge bruikt, moet deze des kun di ge 

een die ren arts zijn (art. 23 § 2 van de wet van 14 au -

gus tus 1986 be tref fen de de be scher ming en het wel -

zijn der die ren); bij an de re dier soor ten moet hij een

die ren arts zijn of on der toe zicht staan van een die ren -

arts (art. 5 § 1 d van het KB van 14 no vem ber 1993 be -

tref fen de de be scher ming van proef die ren). Vol gens

een rond schrij ven van de Fe de ra le Over heids dienst

Volks ge zond heid, Vei lig heid van de Voed sel ke ten en

Leef mi lieu, ver stuurd ein de 2003, moet deze des kun -

di ge een vor ming ge no ten heb ben die op zijn minst

even waar dig is aan deze van een proef lei der (FELASA

Ca te go rie C). De ca te go rie D zul len we dan verd er

ook niet meer ter spra ke breng en. 

A. Ca te go rie A – Proef dier ver zor gers

A.1.Bel gië

Proef dier ver zor gers wor den in twee ni veaus op ge -

deeld naar ge lang ze ele men tai re of bij zon de re zorg

ver strek ken aan de proef die ren.

Onder ele men tai re ver zor ging wordt ver staan: het

schoon ma ken van kooi en en lo ka len, het ver strek ken

van voe der, wa ter en bed ding, het ver voe ren van de

die ren en het ma ni pu le ren van de die ren bij het uit -

voe ren van de hier bo ven be schre ven ta ken.

Bij zon de re zorg is het ver strek ken van de no di ge

zor gen in za ke die ren wel zijn, met in be grip van de no -

di ge post ope ra tie ve zor gen, de con tro le van de om ge -

ving en de be kwa me bij stand bij eu tha na sie van alle

soor ten proef die ren.

A.1.1. Per so nen die in staan voor de ele men tai re ver -

zor ging

De vor ming van de per so nen die in staan voor de

ele men tai re ver zor ging be staat uit een the o re ti sche

oplei ding van min stens vier uur waar bij no ties wor -

den bij ge bracht van:

• ge bruik, wer king en on der houd van schoon maak-
en ste ri li seer ge rei

• on der houd, schoon maak en ont smet ting van de
dienst ruim ten 

• be han de ling van af val
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• in ont vangst ne men, los sen en op slaan van be no -
digd he den voor proef dier ver blij ven

• no ties van de om ge vings con di ties en de re gis tra tie
er van

• han te ren en im mo bi li se ren van de meest ge bruik te
proef dier soor ten

• con tro le op de ge zond heids toe stand

• hy gi ëne van de lo ka len

• vei lig heid van per so neel en die ren

• Bel gi sche wet ge ving over de huis ves ting en het
ge bruik van proef die ren

Daar naast moe ten zij een aang epas te prak tijk op -

lei ding vol gen on der de recht streek se ve rant woor de -

lijk heid van ie mand die een re le van te oplei ding heeft

ge no ten. Uit de wet tek sten is niet dui de lijk op te ma -

ken hoe lang deze prak tijk oplei ding moet du ren en

wel ke oplei ding de ve rant woor de lij ke moet ge no ten

heb ben.

A.1.2. Per so nen die in staan voor de bij zon de re ver -

zor ging

De per so nen die in staan voor de bij zon de re ver zor -

ging van de proef die ren moe ten een oplei ding ge volgd

heb ben van ten min ste 25 uur prak tijk en the o rie, waar -

bij -naast de on der wer pen van de oplei ding voor de ele -

men tai re ver zor ging- vol gen de thema’s aan bod ko men:

• his to riek van dier proe ven

• ele men tai re ken nis van ana to mie en fy si o lo gie

• no ties van ge ne ti ca en fok ke rij

• con cep ten in za ke de in rich ting van proef dier ver -
blij ven

• huis ves ting en hy gi ëne van proef die ren

• af val be heer van proef dier ver blij ven

• kli ni sche ob ser va tie, no ties van pa tho lo gie en dier -
ziek ten

• in lei ding tot de ex pe ri men te le tech nie ken: ele -
men tai re no ties in za ke ma ni pu la tie, im mo bi li se -
ren, sek sen, toe die nen van stof fen, ver za me len van 
mon sters, met ho den voor plaat se lij ke en vol le di ge
verd oving en ver zor ging voor, tij dens en na ope ra -
ties

• op ti ma le met ho den voor eu tha na sie van proef die ren

• prin ci pe van de “3 V’s”

• om ge vings ver rij king

Deze oplei ding moet wor den af ge rond met een

toet sing van de ken nis. Er wordt niets ge zegd over de

ver hou ding in oplei dings duur tus sen prak tijk en the o -

rie bin nen de 25-uri ge oplei ding.

A.2. Ne der land

In ar ti kel 12 van de Wet op de Dier proe ven (WOD)

van 12 ja nu a ri 1977 staat dat hij die dier proe ven ver -

richt, ver plicht is er zorg voor te dra gen dat de die ren

be hoor lijk wor den ver zorgd en be han deld. In ar ti kel 3 

van het dier proe ven be sluit van 31 mei 1985 staat dat

die ren die voor proe ven wor den ge bruikt, die nen te

wor den ver zorgd en be han deld door per so nen die

over een door de mi nis ter er kend di plo ma be schik ken

dan wel aan door hem te stel len ei sen van be kwaam -

heid vol doen. In de nota van toe lich ting bij dit dier -

proe ven be sluit wordt er een on der scheid ge maakt

tus sen de per so nen die een zo ölogische of bi o tech ni sche 

oplei ding op het ni veau van ho ger of mid del baar be -

roeps on der wijs heb ben ge no ten (de zo ge naam de bi o -

tech ni sche me de wer kers) en de proef dier ver zor gers.

Er wordt hier geen on der scheid ge maakt bin nen de

proef dier ver zor gers.

  Het ta ken pak ket van een Ne der land se proef dier ver -

zor ger ziet er als volgt uit: dier ver zor ging, het ob ser ve -

ren en rap por te ren van af wij king en, on der hou den en

ge brui ken van huis ves tings ys te men, het re gis tre ren

van ba sa le ge ge vens van dier proe ven, het ver zor gen

en be wa ken van de ge zond heid en het wel zijn van de

proef die ren. Ook het ver rich ten van klei ne bi o tech ni -

sche ing re pen be hoort tot zijn be voegd heid, na me lijk

bloed af na me, oraal ing even, toe die nen van een vou -

di ge in jec ties, het ver wij de ren van hech ting en en eu -

tha na se ren van klei ne proef die ren door mid del van

nek dis lo ca tie en van een meng sel van CO2 en O2.

Deze be voegd he den zijn op ge somd in de re ge ling er -

ken ning diploma’s dier proe ven be sluit (Staat scou rant 

10 mei 1993).

Bij het ver schij nen van het dier proe ven be sluit van

31 mei 1985 be stond er enk el een twee ja ri ge avond -

oplei ding die werd af ge slo ten met een door de oplei -

ders af ge ge ven ge tuig schrift. In 1986 stelde de Com -

mis sie van Advies voor de Dier proe ven (CAD), de

voor lo per van de hui di ge Cen tra le Com mis sie Dier -

proe ven (CCD), een 'werk groep-ar ti kel 12' in. Deze

werk groep had tot taak een pre ad vies uit te breng en

in za ke de oplei ding en van de per so nen be doeld in ar -

ti kel 12 van de WOD van 12 ja nu a ri 1977. In dit pre -

ad vies wer den on der an de re de in ven ta ri sa tie van de

be staan de oplei ding en en het vast stel len van de leer -

plan nen uit ge werkt. Dit pre ad vies werd in 1989 over -

ge no men door de CAD en de staats se cre ta ris van

WVC (Wel zijn, Volks ge zond heid en Cul tuur). 
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In 1990 richt te de CAD de Cur ri cu lum Com mis sie

(CC) op. Deze CC had als taak een ad vies te for mu le -

ren over de aan wij zing van diploma’s die toe gang ge -

ven tot de in art. 12 van de WOD ge noem de be voegd -

heid en het hou den van toe zicht op de in houd en het

eind ni veau van de des be tref fen de stu die rich ting en.

Omdat de CC een sub com mis sie is van de CAD, is het

de CAD (nu dus de CCD) die ad vie zen uit brengt bij de 

di rec tie VGB (Voe ding en Ge zond heids be scher ming)

van het Mi nis te rie van VWS (Volks ge zond heid, Wel -

zijn en Sport). 

De oplei ding moet mi ni maal 1,5 jaar du ren. Er zijn

geen spe ci fie ke ver eis ten wat be treft voor oplei ding,

maar de  VMBO- (voor be rei dend mid del baar be -

roeps on der wijs) sec to ren tech niek en land bouw zijn

het meest aang ewe zen. Kan di da ten moe ten bij de

start van de oplei ding mi nimum 15 jaar zijn. In Ne der -

land is er maar een leer plicht tot 16 jaar, daar na heb -

ben de jong eren nog één jaar een par ti ële leer plicht: ze 

moe ten min stens twee da gen per week naar school. In

Bel gië is er een leer plicht tot 18 jaar.

De oplei ding be staat uit drie gro te blok ken: de be -

roeps ge rich te vak ken (mi ni mum 500 con tac tu ren),

be roeps on der steu nen de vak ken (mi ni mum 150 con -

tac tu ren) en een prak tijk sta ge van ten min ste 800 con -

tac tu ren.

De be roeps ge rich te vak ken zijn:

• al ge me ne bi o lo gie en dier kun de, met in be grip van
ge drags leer

• zo ötechniek

• prak tijk han te ren en ver zor gen

• fok ke rij, met in be grip van ge ne ti ca

• hy gi ëne, ziek te kun de en ge zond heids zorg

• be drijfs as pec ten, vei lig heid (ARBO (ar beids om -
stan dig he den)), GLP (Good La bo ra to ry Prac ti ce),
GMP (Good Ma nu fac tu ring Prac ti ce)

• maat schap pe lij ke en et hi sche as pec ten

• ex pe ri men te le ba sis tech nie ken, zo als in jec tie tech -
nie ken toe pas sen, ora le toe die ning, staart bi opt ne -
men, su per ovu le ren, iden ti fi ca tie van die ren door
mid del van oor merk of ta toe a ge

De be roeps on der steu nen de vak ken zijn:

• Ne der lands, in clu sief rap por ta ge

• een vou dig Engels

• ad mi ni stra tie, in clu sief re ke nen

Tij dens de prak tijk sta ge die nen de stu den ten met

alle fa cet ten van de da ge lijk se ver zor ging van proef -

die ren in aan ra king te ko men. Van deze sta ge moet de

stu dent een ver slag ma ken.

De er ken de diploma’s en on der wij sin stel ling en wor -

den op ge somd in de re ge ling er ken ning diplo ma’s dier -

proe ven be sluit (Staat scou rant 10 mei 1993).

A.3. Ver ge lij king Bel gië – Ne der land

Het is niet dui de lijk waar om de Bel gi sche wet ge -

ver een ca te go rie dier ver zor gers voor de ele men tai re

ver zor ging van proef die ren heeft voor zien. Vol gens

bij la ge I bij het KB van 13 sep tem ber 2004  kun nen

deze per so nen op ge ner lei wij ze be trok ken zijn bij

dier proe ven, dus ho ren ze niet thuis in deze wet ge -

ving. Daar en bo ven be staat deze ca te go rie ook niet in

de FELASA-aan be ve ling en en is de con tro le op hun

oplei ding prak tisch on uit voer baar. Deze ca te go rie

zou op ter mijn dan ook be ter af ge schaft wor den.

De be voegd he den van de Bel gi sche proef dier ver -

zor ger die bij zon de re zorg ver leent aan de proef die ren,

zijn sterk ver schil lend van die van zijn Ne der land se

col le ga. Zo is het de Bel gi sche proef dier ver zor ger he -

le maal niet toe ge staan ing re pen te doen op het le ven -

de proef dier. Wat het uit voe ren van eu tha na sie be -

treft, is de tekst in bij la ge II van het KB van 13

sep tem ber 2004 nog al dub bel zin nig: daar waar de

Fran sta li ge tekst spreekt over “la par ti ci pa ti on com -

pe ten te”, dus com pe ten te deel na me aan de uit voe ring

van eu tha na sie, staat er in de Ne der land sta li ge tekst

“be kwa me bij stand”. In ie der ge val mag de Bel gi sche

proef dier ver zor ger dit niet zelf stan dig doen, wat zijn

Ne der land se col le ga wél mag als het klei ne proef die -

ren be treft. Maar hier wordt dan weer on dui de lijk heid 

ge cre ëerd over wat klei ne en wat gro te proef die ren

zijn. 

Dit ver schil in be voegd he den pak ket uit zich ook in

de ver eis ten qua oplei ding. Alleen al het aan tal oplei -

dings uren is enorm ver schil lend: 25 uren in Bel gië

tege no ver 1300 uren (of 1450 uren, als de be roeps on -

der steu nen de vak ken wor den mee ge re kend) in Ne der -

land. Re cen te lijk heeft een aan tal Vlaam se mid del ba re

scho len oplei ding en die ren zorg (mid del baar be roeps -

on der wijs) en die ren zorg tech nie ken (mid del baar tech -

nisch onder wijs) ing ericht. Bij na vraag blijkt dat enk ele

van deze on der wij sin stel ling en de in ten tie heb ben

ook vak ken in hun cur ri cu lum op te ne men die ge richt

zijn op proef dier ver zor ging. Op deze ma nier zul len

hun af ge stu deer den wel licht op ge lij ke voet ko men te

staan met hun Ne der land se col le gae.
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Wat de sa men stel ling van het oplei dings pak ket be -

treft, is de af we zig heid van het on derd eel ge drags leer

in het Bel gisch oplei dings pak ket het meest in het oog

spring end. Hier heeft de Bel gi sche wet ge ver een be -

lang rijk punt over het hoofd ge zien: de proef dier ver -

zor ger is de per soon die da ge lijks met de die ren om -

gaat en die al dus het best ge plaatst is om het ge drag te

ob ser ve ren. Hij moet in staat zijn in te schat ten of be -

paal de ge dra ging en al dan niet af wij kend zijn en kun -

nen wij zen op een ver min derd wel zijn. Dit is rui mer

dan kli ni sche ob ser va tie. Daar naast zou hij ook op de

hoog te moe ten zijn van het so ci aal ge drag van de ver -

schil len de dier soor ten die on der zijn hoe de val len.

B. Ca te go rie B – Bi o tech nisch mede wer kers of
labo ran ten en ana lis ten

B.1. Bel gië

Per so nen die ac tief mee wer ken aan op die ren uit -

ge voer de proe ven, moe ten een oplei ding met toet sing 

van de ken nis heb ben ge volgd die ten min ste 40 uur

stu die moet om vat ten. Deze oplei ding om vat -naast

de on der wer pen uit de oplei ding voor de bij zon de re

ver zor ging van proef die ren- de vol gen de thema’s:

• no ties van bi o lo gie, fy si o lo gie en et ho lo gie van de
ver schil len de proef dier soor ten

• soor ten, ras sen en stam men van proef die ren

• tech nie ken voor het ver voe ren, ma ni pu le ren en
im mo bi li se ren van die ren

• tech nie ken, met ho do lo gie en pro ce du res die in de
ver schil len de fa sen van de dier proe ven moe ten
wor den ge volgd

• con tro le op de bi o lo gi sche pa ra me ters en op de va -
li da tie van de proe ven

• prin ci pes en met ho den met be trek king tot plaat se -
lij ke en vol le di ge verd oving

• ba sis prin ci pes van de heel kun de en de ste ri li teit bij 
heel kun di ge ing re pen

• prin ci pes en met ho den met be trek king tot eu tha na sie

• die ren wel zijn: stu die van de be hoef ten en eva lu a -
tie van de graad van stress, pijn, angst en on be ha -
gen bij proef die ren

• con tro le op en ver rij king van de om ge ving

• con tro le op en iden ti fi ca tie van de be lang rijk ste
ziek ten bij proef die ren

• re gle men te ring be tref fen de dier proe ven: in Bel gië 
gel den de wet ge ving, et hi sche prin ci pes in za ke het
ge bruik van die ren in proe ven

• ont wik ke ling van al ter na tie ven voor dier proe ven

• con tro le op en be heer sing van de risico’s: vei lig -
heid van het per so neel, zo önosen, al ler gie ën, af -
val be heer
In het Bel gi sche KB wordt niet ver meld wat de ver -

hou ding is tus sen het the o re ti sche en het prak ti sche

deel van de oplei ding.

B.2. Ne der land

Naast de ta ken die de dier ver zor ger mag uit voe ren,

mag de bi o tech nisch me de wer ker of de zo ölogisch ana -

list vol gen de werk zaam he den uit voe ren vol gens de re -

ge ling er ken ning diploma’s dier proe ven be sluit (Staat -

scou rant 10 mei 1993): het ca nu le ren van (bloed) vaten,

het weg ne men van (de len van) or ga nen, het toe pas sen 

van (in ha la tie)nar co se en het op ve rant woor de wij ze

do den van gro te re proef die ren. In deze re ge ling staan

ook de er ken de oplei ding en en oplei dings in sti tu ten

ver meld. 

B.2.1. Bi o tech nisch me de wer kers

De oplei ding moet min stens 3 jaar du ren; de ver eis -

te voor oplei ding is LBO (la ger be roeps on der wijs) of

VMBO (voor be rei dend mid del baar be roeps on der -

wijs). Ze be staat uit drie gro te blok ken: de be roeps ge -

rich te vak ken (mi ni mum 1000 con tac tu ren), be roeps -

on der steu nen de vak ken (mi ni mum 300 con tac tu ren)

en een prak tijk sta ge van ten min ste 1600 con tac tu ren.

De be roeps ge rich te vak ken zijn:

• al ge me ne bi o lo gie en dier kun de, in clu sief ge drags -
leer

• zo ötechniek

• prak tijk han te ren en ver zor gen

• fok ke rij, in clu sief ge ne ti ca

• hy gi ëne, ziek te kun de, in clu sief ge zond heids zorg

• be drijfs as pec ten, vei lig heid (ARBO), GLP/GMP

• maat schap pe lij ke en et hi sche as pec ten

• ex pe ri men te le tech nie ken, in clu sief anest he si o lo -
gie, pijn be strij ding en post ope ra tie ve zorg

De be roeps on der steu nen de vak ken zijn:

• be drijfs voe ring

• na tuur kun de, schei kun de, wis kun de

• Ne der lands, in clu sief rap por ta ge

• Engels

Tij dens de prak tijk sta ge die nen de stu den ten met

alle fa cet ten van de da ge lijk se ver zor ging en be han -
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de ling (zo wel vóór, tij dens als na het ex pe ri ment) van

proef die ren in aan ra king te ko men. Van deze sta ge

moet de stu dent een ver slag ma ken.

B.2.2. Arti kel 12 op HBO- (ho ger be roeps oplei ding)

ni veau

De oplei ding dient aan drie as pec ten te vol doen: 

• het moet een oplei ding op HBO-ni veau zijn, met
het com pe ten tie pro fiel van een HBO-ing enieur, te
ver ge lij ken met de Bel gi sche in dus tri ële ing enieur 

• de bi o lo gi sche ba sis ken nis moet over een stem men
met het com pe ten tie pro fiel “bi o lo gie en me disch
la bo ra to ri um on der zoek” voor het do mein “Re se arch
en De ve lop ment”. Dit houdt 840 stu die bel as ting s -
u ren (SBU) in (waar bij 1 con tac tuur ge lijk is aan 1
SBU) voor de vol gen de vak ge bie den:

- cel bi o lo gie

- im mu no lo gie

- ge ne ti ca

- mo le cu lai re bi o lo gie

- mi cro bi o lo gie

- mi cro- en ma cros co pi sche ana to mie

- fy si o lo gie

- pa tho lo gie

• spe ci fie ke proef dier kun di ge com pe ten ties. De om -
vang van het pro gram ma be draagt 480 SBU voor
spe ci fie ke the o rie en prak tijk trai ning en plus spe ci -
fie ke proef dier kun di ge ei sen aan de sta ge, de af -
stu deer op dracht en de prak tij ker va ring pe ri o de

480 SBU voor spe ci fie ke the o rie en prak tijk trai ning en:

– the o rie proef dier kun de (120 SBU) waar van
de om vang en de in houd ver ge lijk baar met of
iden tiek moe ten zijn aan de cur sus voor
proef lei ders (zie verd er)

– the o rie ver ge lij ken de ana to mie/ont wik ke lings -
bi o lo gie/ver ge lij ken de fy si o lo gie (80 SBU)

– prak tijk (ver ge lij ken de) ana to mie (80 SBU)

– the o rie far ma co lo gie (80 SBU): far ma co ki ne -
tiek, far ma co dy na miek, do sis-ef fec tre la ties,
tijd- ef fec tre la ties, toxi co lo gie, far ma ca
werk zaam ter hoog te van het ze nuw stel sel en
anest he ti ca

– proef dier kun de prak tijk (120 SBU) waar bij
naast een vou di ge han de ling en, zo als in jec -
ties, ook in va sie ve ing re pen wor den aang e -
leerd. Naast het aan le ren van deze prak ti sche
vaar dig he den is ook een juis te at ti tu de vor -
ming een zeer be lang rijk leerd oel.

• spe ci fie ke proef dier kun di ge ei sen in za ke de sta ge,
de af stu deer op dracht en de prak tij ker va ring pe ri o de:

– de to ta le om vang be draagt mi ni maal een half
cur sus jaar (840 SBU)

– er die nen 150 uur proef dier kun di ge han de -
ling en bij mi ni mum één proef dier soort uit ge -
voerd te wor den. Deze moe ten op het ein de
van de sta ge vol ko men en “lege ar tis” be -
heerst wor den: mi ni mum 2 ty pes een vou di ge
han de ling en (bij voor beeld in jec ties, bloed af -
na me, eu tha na sie) en 1 type com plexe han de -
ling (bij voor beeld ca nu la tie, in va sie ve ing reep)

– de stu dent dient zich een beeld te vor men van
de plaats en de nood zaak van de dier proef in
het to taal van de werk zaam he den of de vraag -
stel ling van de af de ling, en van de rand voor -
waar den waar aan moet vol daan zijn om con -
form de WOD te kun nen wer ken.

B.3. Ver ge lij king Bel gië – Ne der land

Het Bel gi sche KB is niet ge heel on dub bel zin nig

wat de be voegd heid be treft van de per so nen die mee -

wer ken aan op die ren uit ge voer de proe ven: het is met

name niet dui de lijk of zij vol le dig zelf stan dig ing re -

pen mo gen uit voe ren op het le ven de proef dier. Dit

mag een Ne der land se bi o tech nisch me de wer ker of

zo ölogisch ana list on be twist baar wél.

Hoe wel er een gro te ge lij ke nis is wat be treft de sa -

men stel ling van de oplei dings on der de len tus sen de

Bel gi sche bi o tech ni ci en de Ne der land se bi o tech nisch

me de wer kers (iets min der voor art. 12 op HBO- ni veau), 

be staat er een zeer groot ver schil in de ver eis te oplei -

dings duur: 45 uren in Bel gië en 2600 (2900 in clu sief

de be roeps on der steu nen de vak ken) uren voor de bi o -

tech nisch me de wer kers en 2160 uren voor de bi o tech -

ni ci op HBO-ni veau. Daar om is het schier on mo ge lijk 

om over ge lijk(w)aar di ge ca te go rie ën te spre ken.

Ver ge lijk baar met de si tu a tie in het mid del baar on der -

wijs heeft een aan tal Vlaam se ho ge scho len on langs

een oplei ding die ren arts as sis tent of dier ma na ge ment

ing ericht, bei de op bache lor ni veau. Enke le van deze

ho ge scho len heb ben de in ten tie de oplei dings on der -

de len die in het KB be schre ven staan, op te ne men in

hun cur ri cu lum. De Vlaam se bache lors die ren arts as -

sis tent of dier ma na ge ment die het pak ket proef dier -

kun de heb ben ge volgd, zul len dan wel licht een ver ge -

lijk baar oplei dings ni veau heb ben met dat van hun

Ne der land se collega’s.
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C. Ca te go rie C – Proef lei ders /"ar ti kel 9-func ti o -
na ris sen"

C.1. Bel gië

Vol gens art. 26 van de wet van 14 au gus tus 1986

be tref fen de de be scher ming en het wel zijn der die ren,

is de proef lei der ve rant woor de lijk voor de dier proe -

ven die hij uit voert en voor het tref fen van de maat re -

ge len in ver band met de na zorg van de die ren. Indien

hij ge bruik maakt van paar den, hon den, kat ten, var -

kens, her kau wers of pri ma ten moet hij hier toe be roep

doen op een die ren arts. Vol gens art. 221 van de pro -

gram ma wet van 9 juli 2004 moet hij be schik ken over

een uni ver si tair di plo ma waar bij een fun da men te le ken -

nis van de me di sche of bi o lo gi sche we ten schap pen

wordt ge waar borgd. Hier heeft de Bel gi sche wet ge ver

blijk baar geen re ke ning ge hou den met de her vor ming

van het ho ger on der wijs, waar bij ook ho ge scho len bui -

ten de uni ver si teit on der zoek mo gen doen.

Daar naast moet hij een oplei ding met toet sing van

de ken nis heb ben ge volgd, die ten min ste 80 uur stu -

die om vat en waar bij min stens de vol gen de thema’s

aan bod moe ten ko men:

• in lei ding en his to riek van de dier proe ven

• ethiek van dier proe ven

• al ter na tie ven in za ke ge bruik van proef die ren -
prin ci pe van de “3 V’s”

• na ti o na le en Eu ro pe se wet ge ving be tref fen de de
dier proe ven

• bi o lo gie van de ver schil len de proef dier soor ten:
taxo no mie, ana to mie, fy si o lo gie, et ho lo gie en huis -
ves ting, voe ding

• re pro duc tie, re pro duc tie tech nie ken, met in be grip
van het klo nen en trans ge ne se, en ge ne ti ca (se lec -
tie, stand aar di sa tie, stam men, gno to bi o lo gie (=
mi cro bi o lo gi sche kwa li teit van proef die ren)

• voor naam ste pa tho lo gie bij de proef die ren en de
con tro le met ho den van hun ge zond heids toe stand
in be gre pen post mor tem on der zoek, mi cro bi o lo -
gie en im mu no lo gie

• pro ce du res en GLP:

− de mon stra tie en oplei ding/trai ning

− niet-chi rur gi sche ing re pen

− far ma co lo gie, far ma co ki ne tiek en far ma co dy -
na miek

− anest he sie, anal ge sie, peri-ope ra ti o ne le zorg met
inbe grip van eva lu a tie van stress, angst of on be -
ha gen

− in lei ding tot ex pe ri men te le chi rur gie en xe no -
trans plan ta tie

− eu tha na sie en eli mi na tie van ka da vers

• be heer sen van de gezondheidsrisico’s: hy gi ëne en
vei lig heid van het per so neel

• pro to col en op vol ging van dier proe ven

− op stel len van pro to col len, re ke ning hou dend
met de bi bli og ra fie, de mo ge lijk heid van al ter -
na tie ven, keu ze van dier soort en met ho de en de
sta tis ti sche en et hi sche eva lu a tie

− ana ly se van de re sul ta ten met in be grip van sta -
tis tiek

Al naar ge lang de ge no ten oplei ding of het reeds be -

haal de di plo ma kan ge heel of ge deel te lij ke vrij stel ling

ver leend wor den voor de hier bo ven ver mel de on der -

wer pen. Ook voor deze ca te go rie geeft de Bel gi sche

wet ge ver geen in di ca ties voor de ver hou ding tus sen

the o rie en prak ti sche oplei ding.

C.2. Ne der land

De “ar ti kel 9-func ti o na ris” is ve rant woor de lijk

voor de be pa ling van de wij ze waar op een dier proef

dient uit ge voerd te wor den (art. 9 WOD). Hij moet in

Ne der land met goed ge volg een doc to raal exa men af -

ge legd heb ben in een bi o lo gi sche, bi o me di sche of zoö -

techni sche stu die rich ting met ten min ste 500 SBU bi o -

logi sche ba sis vak ken. 

Daar van die nen ana to mie/zo ölogie en dier fy si o lo gie

ie der ten min ste 200 SBU te om vat ten. De oplei ding en

bi o lo gie, me di sche bi o lo gie, bi o far ma ceu ti sche we ten -

schap pen, ge zond heids we ten schap pen, dier ge nees -

kun de, ge nees kun de, tand heel kun de, far ma cie, zo ö -

techniek, hu ma ne voe dings bi o lo gie en bi o me di sche

tech no lo gie kun nen zon der bij ko men de toet sing als

ade quaat be schouwd wor den; voor de oplei ding en

be we gings we ten schap pen, fy si o lo gi sche psycho lo gie,

far ma coche mie, mo le cu lai re we ten schap pen en ove -

ri ge oplei ding en moet al tijd ge toetst wor den of het

ge ko zen vak ken pak ket vol doen de is. Op grond van

wet te lij ke be pa ling en kun nen an de re per so nen hier -

mee ge lijk ge steld wor den (dier proe ven be sluit art. 2).

Hier bij wordt -vol gens de nota van toe lich ting bij het

dier proe ven be sluit- in eer ste in stan tie ge dacht aan

per so nen die een ver ge lijk ba re oplei ding in het bui -

ten land heb ben ge volgd en wier di plo ma wet te lijk er -

kend wordt in Ne der land. Daar naast zijn er per so nen

die op een an de re wij ze over pas sen de we ten schap pe lij ke 

ken nis be schik ken, zo als psycho lo gen of bi o che mi ci.

De be voeg de mi nis ter kan aan deze per so nen ont hef fing 

ver le nen voor wat deze di plo ma ver plich ting be treft, in

over een stem ming met art. 16 van de WOD. 

Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 2005, 74 336



Daar en bo ven moet de proef lei der een cur sus proef -

dier kun de ge volgd heb ben en met goed ge volg heb ben

af ge slo ten. Bij het ver schij nen van het dier proe ven be -

sluit in 1985 be stond er enk el een oplei ding proef dier -

kun de ing ericht door de vak groep Proef dier kunde van

de Fa cul teit Dier ge nees kun de te Utrecht. Wel werd

toen al door de wet ge ver de mo ge lijk heid openg ela ten

voor an de ren om een ge lij kaar di ge cur sus op te star -

ten, op voor waar de dat de hoog le raar Proef dier kun de

te Utrecht om ad vies ge vraagd werd en het voor ge -

stel de pro gram ma on der steun de. Mo men teel is deze

be voegd heid ver ruimd naar de zo ge naam de “ar ti kel

9-co ördinatoren”, die door de hoog le raar Proef dier -

kun de van Utrecht voor ge ze ten wor den en die de in -

houd en de duur van de cur sus vast leg gen.

Mo men teel be draagt de duur van de cur sus 80 con -

tac tu ren voor die ren art sen en 120 con tac tu ren voor

niet-die ren art sen. Wel licht wordt de duur voor ie der -

een op 80 con tac tu ren ge bracht, in over een stem ming

met de FELASA-aan be ve ling en en de hui di ge si tu a -

tie in de mees te an de re Eu ro pe se lan den. De vol gen de

doel stel ling en die nen be haald te wor den:

• ge schie de nis van het ge bruik van proef die ren

• wet te lij ke re gels en be pa ling en die van be lang zijn
bij het uit voe ren van dier ex pe ri men teel werk

• et hi sche as pec ten van dier proe ven, et hi sche be -
sluit vor mings prin ci pes en maat schap pe lij ke as -
pec ten

• cri te ria waar aan “hu ma ne end points” moe ten vol -
doen

• vi sie van de die ren be scher ming

• mo ge lij ke ef fec ten van een proef op het wel zijn
van proef die ren en de wij ze van be oor de ling hier -
van

• in vloed van het in ge vang en schap hou den van
proef die ren op groei en ge drag, en de mid de len die
de ge vol gen tot een mi ni mum kun nen be per ken

• pa tho lo gie van de meest ge bruik te proef dier soor -
ten, ziek te pre ven tie, be lang van ziek ten voor on -
der zoek en on der zoe ker

• gezondheidsrisico’s: al ler gie ën en zo önosen

• spe ci fie ke ei gen schap pen en huis ves tings ver eis -
ten van de meest ge bruik te proef dier soor ten en de
mo ge lij ke in vloe den van bij zon de re of af wij ken de
huis ves ting en op so ci aal ge drag, voed se lop na me
en an de re pa ra me ters

• voe dings as pec ten van de ver schil len de soor ten,
mi ni ma le ei sen bij even tu e le spe ci a le di ëten

• keu ze van de proef dier soort, ver krijg ba re on der -
zoeks sub stra ten bij een dier proef

• prac ti ca mor fo lo gie van de meest ge bruik te proef -
dier soor ten

• ge bruik en mo ge lijk he den van de min der ge bruik te
proef dier soor ten, zo als vis sen en am fi bie ën

• sta tis tiek, be pa ling van het aan tal be no dig de proef -
dieren; in zicht in de or ga ni sa to ri sche en fi nan ci ële
as pec ten van een dier proef en de in vloed daar van
op de proef dier keu ze

• proef dier mo del len en al ter na tie ven

• kwa li teits sys te men bij dier proe ven

• be te ke nis van de mi cro bi o lo gi sche sta tus van proef -
die ren voor het on der zoek en de re sul ta ten en mo -
ge lij ke meer waar de van gno to bi o ti sche proef die -
ren

• in vloed van ge ne ti ca en de rol er van bij ex pe ri men -
ten

• prac ti ca han te ren en ele men tai re ex pe ri men te le
tech nie ken, zo als het toe die nen van in jec ties, bloed -
afna me en toe die ning van anest he ti ca

• anest he sie- en eu tha na sie met ho den en mo ge lij ke
in vloe den er van op het wel zijn van het proef dier en 
op de on der zoeks re sul ta ten

• ken nis van de meest gang ba re dier ex pe ri men te le
tech nie ken, maar niet de toe pas sing er van

• trans ge ne se

• bi bli og ra fi sche op zoek met ho den voor ex pe ri men -
te le tech nie ken en dier mo del len

C.3. Ver ge lij king Bel gië – Ne der land

Daar er in Ne der land stil aan een con sen sus groeit

om het aan tal con tac tu ren van de cur sus voor “ar ti kel

9-func ti o na ris” van 120 naar 80 te her lei den (in som -

mi ge Ne der land se uni ver si tei ten is het aan tal con tac -

tu ren nu reeds tot 80 her leid), is de oplei ding in bei de

EU-lid sta ten ge lijk. Daar en bo ven is er in de wet ge -

ving van bei de lan den ex pli ciet voor zien in de er ken -

ning van bui ten land se oplei ding en: in art. 3 § 5 van

het Bel gi sche KB van 13 sep tem ber 2004 staat dat de

dienst die ren wel zijn van de Fe de ra le Over heids dienst

Volks ge zond heid, Vei lig heid van de Voed sel ke ten en

Leef mi lieu na on der zoek van het ge tuig schrift of di -

plo ma van een in een an de re Staat er ken de in stel ling

vast stelt of de per soon die er in het be zit van is een vol -

doen de hoog oplei dings ni veau heeft be reikt; voor

wat Ne der land be treft is dit  - zo als hier bo ven ver meld 

– voor zien in Art. 2 van het Dier proe ven be sluit. In de

prak tijk zul len bui ten land se proef lei ders die slechts

ge du ren de kor te tijd in Ne der land werk zaam zijn

geen cur sus hoe ven te vol gen maar wel on der het di -

rect toe zicht van een “ar ti kel 9-func ti o na ris” moe ten

wer ken. Indien ze voor lang ere tijd we ten schap pe lijk
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werk met proef die ren wil len ver rich ten, die nen ze de

cur sus te vol gen. De hoog le raar Proef dier kun de van

de Fa cul teit Dier ge nees kun de te Utrecht oor deelt of

de kan di daat de juis te  voor oplei ding heeft om toe ge -

la ten te wor den tot de cur sus. De cur sus co ördinator

kan par ti ële vrij stel ling en ver le nen. Vol le di ge vrij -

stel ling kan enk el ver leend wor den door de dier ge -

nees kun di ge in spec tie (I. Arend zen, per soon lij ke me -

de de ling, 2005). Daard oor zul len er voor Bel gi sche

en Ne der land se on der zoe kers die met goed ge volg de

cur sus proef dier kun de in hun ei gen land heb ben af ge -

legd, vrij wel geen bar rières meer be staan om dier ex -

pe ri men teel on der zoeks werk te doen in het buur land.

OVERGANGSBEPALINGEN EN ACCRE DI TATIE

Zo wel de Ne der land se als de Bel gi sche wet ge ving

is van over gangs be pa ling en voor zien. Het Ne der -

land se dier proe ven be sluit stelde per so nen die reeds

werk zaam waren op het tijd stip van de af kon di ging

vrij van oplei ding en voor zag  in een over gangs pe ri o -

de van 4 jaar voor proef dier ver zor gers, bi o tech nisch

me de wer kers en proef lei ders / "ar ti kel 9-func ti o na -

ris sen" die hun werk zaam he den star tten na de af kon -

di ging van het dier proe ven be sluit. Aang ezien dit be -

sluit uit ge vaar digd werd in 1985 is deze pe ri o de al

lang ver lo pen.

De Bel gi sche wet ge ving is iets com plexer. Per so -

nen die een vol doen de lange re le van te be roeps er va -

ring kun nen aan to nen op het mo ment van het ver -

schij nen van het KB, zijn vrij ge steld van oplei ding.

Deze re le van te be roeps er va ring moet ten min ste zes

maan den be dra gen voor per so nen die in staan voor de

ele men tai re ver zor ging, drie jaar voor de per so nen

die in staan voor de bij zon de re ver zor ging, en vijf jaar

voor de per so nen die ac tief mee wer ken aan op die ren

uit ge voer de proe ven en voor de proef lei ders. In het

voor jaar van 2005 heeft de Fe de ra le Over heids dienst

Volks ge zond heid, Vei lig heid van de Voed sel ke ten en

Leef mi lieu een cir cu lai re ge stuurd naar alle et hi sche

com mis sies. Hier in wor den alle la bo ra to ri um di rec -

teurs ge vraagd naar de re le van te er va ring en oplei -

ding van de per so nen die in staan voor de bij zon de re

ver zor ging van de proef die ren, van de per so nen die

ac tief deel ne men aan dier proe ven en van de proef lei -

ders. 

Per so nen die op de da tum van de in wer king tre ding

van het KB (21 ok to ber 2004) reeds in dienst wa ren

van een la bo ra to ri um en niet vol doen aan de voor -

waar den (vol doen de lange re le van te be roeps er va ring 

of re le van te oplei ding), be schik ken over een ter mijn

van ten hoog ste vijf jaar om het di plo ma of ge tuig -

schrift te be ha len. Tot zo lang moe ten ze wer ken

on der recht streeks toe zicht van ie mand die de ver eis te 

oplei ding heeft ge no ten. 

Tij dens een pe ri o de van vijf jaar te re ke nen van af

de da tum van de in wer king tre ding van het KB (21 ok -

to ber 2004) be schik ken per so nen die op het mo ment

van hun in dienst tre ding niet in het be zit wa ren/zijn

van het re le van te di plo ma of ge tuig schrift, over een

ter mijn van ten hoog ste drie jaar om het di plo ma of

ge tuig schrift te be ha len. Tot zo lang moe ten ze wer -

ken on der recht streeks toe zicht van ie mand die de

ver eis te oplei ding heeft ge no ten. 

Indien ze niet over een vol doen de lange re le van te

be roeps er va ring be schik ken, moe ten de per so nen die

in staan voor de ele men tai re ver zor ging aan de dienst

Die ren wel zijn van de Fe de ra le Over heids dienst (FOD)

Volks ge zond heid, Vei lig heid van de Voed sel ke ten en

Leef mi lieu het be wijs le ve ren van hun oplei ding zo -

als hier bo ven be schre ven. De per so nen be ho ren de tot

de drie an de re ca te go rie ën moe ten bij ont sten te nis

van vol doen de lange re le van te be roeps er va ring in het 

be zit zijn van een door de dienst Die ren wel zijn van de

FOD Volks ge zond heid, Vei lig heid van de Voed sel ke -

ten ge ac cep teerd ge tuig schrift of di plo ma.

Voor per so nen die een di plo ma of ge tuig schrift

heb ben be haald in een door een an de re staat er ken de

in stel ling, stelt de Bel gi sche dienst Die ren wel zijn

van de FOD Volks ge zond heid, Vei lig heid van de

Voed sel ke ten en Leef mi lieu vast of deze per so nen

wel een vol doen de hoog oplei dings ni veau heb ben be -

haald.

Het is niet he le maal dui de lijk of in het bui ten land

be haal de diploma’s of ge tuig schrif ten van cur sus sen

proef dier kun de voor proef dier ver zor gers of bi o tech -

ni ci in Ne der land kun nen er kend wor den. In prak tijk

bie den zich wei nig kan di da ten uit het bui ten land aan

die in Ne der land als die ren ver zor ger of bi o tech ni cus

aan de slag wil len gaan. In voor ko mend ge val zal de

ge no ten oplei ding wor den be oor deeld door de dier ge -

nees kun di ge in spec tie (I. Arend zen, per soon lij ke me -

de de ling, 2005). Enkel voor de proef lei ders /"art.

9-func ti o na ris sen" staat in de nota van toe lich ting bij

het dier proe ven be sluit dat per so nen die een ver ge lijk -

ba re oplei ding in het bui ten land heb ben ge volgd en

wier di plo ma wet te lijk er kend wordt in Ne der land,

vrij ge steld kun nen wor den van de ver plich ting in Ne -

der land met goed ge volg een doc to raal exa men af ge -

legd te heb ben in een bi o lo gi sche, bi o me di sche of zo ö -

technis che stu die rich ting met ten min ste 500 SBU

bi o lo gi sche ba sis vak ken. Er wordt aang eno men dat

daar en bo ven de Bel gi sche oplei ding proef dier kun de
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voor proef lei ders door de Ne der land se over heid er -

kend zal wor den. 

Het be stuur van FELASA heeft een ac cre di ta tie -

sche ma op ge steld om de kwa li teit van de ver schil len de

opleiding en en trai ning en te waar bor gen. De vraag is

wat er ech ter zal ge beu ren in dien er een oplei ding wel

door FELASA ge ac cre di teerd wordt en niet door een

of fi ci ële na ti o na le in stan tie of om ge keerd. Hier is

dring end over leg no dig tus sen de FELASA en de res -

pec tie ve lij ke Eu ro pe se en na ti o na le in stan ties.

Noch in de Bel gi sche, noch in de Ne der land se wet -

ge ving wordt er iets ge zegd over bij scho ling na het

be ha len van het ver eis te di plo ma of ge tuig schrift. Het

zou in dit tijd perk van le vens lang le ren en voort du -

ren de we ten schap pe lij ke evo lu tie, van de ont wik ke -

ling van nieu we (dier)ex pe ri men te le tech nie ken, van

wij zi gen de in zich ten over het ge bruik van proef die -

ren en van de niet af la ten de be kom mer nis om het wel -

zijn van proef die ren noch tans goed zijn om ook hier

even bij stil te staan. Ge luk kig heb ben de Bi o tech ni sche

Ve re ni ging in Ne der land en de Werk groep Proef dier -

ver zor gers en Bi o tech ni ci van de BCLAS (Bel gi an

Coun cil for La bo ra to ry Ani mal Scien ce) in Bel gië

deze nood er kend en blij ven ze de uit da ging aang aan

om in te res san te stu die- en werk da gen aan te bie den.

CONCLUSIE

Uit de hier be schre ven ver ge lij king blijkt dat er

nood is aan verd ere har mo ni sa tie van de wet ge ving

van Bel gië en Ne der land. Daar en bo ven zou den de

oplei ding en we der zijds er kend die nen te wor den. De

Bel gi sche wet ge ver heeft deze er ken nings mo ge lijk -

heid openg ela ten voor alle vier de in het KB op ge no -

men oplei ding en en dit voor alle bui ten land se diplo -

ma’s en ge tuig schrif ten; de Ne der land se wet ge ver

blijkt zich tot nog toe enk el te be per ken tot de mo ge -

lijk heid van er ken ning van bui ten land se diploma’s

die toe gang ge ven tot het vol gen van de cur sus ex art. 9.

Deze con clu sie en aan be ve ling kun nen we door -

trek ken naar alle lid sta ten van de Eu ro pe se Unie of

zelfs naar alle lid sta ten van de Raad van Eu ro pa.

Enkel de har mo ni sa tie van de re gel ge ving en de we der -

zijd se er ken ning van proef dier kun di ge oplei ding en kun -

nen het vrij ver keer van per so nen en werk ne mers, een

van de hoek ste nen van de Eu ro pe se in te gra tie ge dach te,

blij ven ga ran de ren.
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De Bel gi sche wet ge ving kan ge con sul teerd wor den

op de web stek: www.just.fgov.be/cgi/wel co me.pl of

http://www.bel gie lex.be/bcl_kbw/nl/justice

De Ne der land se wet ge ving kan ge con sul teerd wor -

den op de web stek: http://wet ten bank.sdu.nl, zoe k -

woord ‘dierproeven‘.
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