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Na 23 jaar 
neemt directeur 
Marja Zuidgeest 
afscheid van Stichting 
Proefdiervrij. Hoe 
kijkt zij terug op haar 
tijd als directeur van 
de stichting? En hoe 
ziet haar opvolgster 
Debby Weijers de 
toekomst? We reisden 
af naar Den Haag voor 
een dubbelinterview 
met deze bevlogen 
vrouwen.  

WERKEN A AN EEN 

PROFESSIONEEL 

ONDERWIJSKLIMA AT

Meer dan voorheen 
zullen dierenartsen 
als experts leiderschap 
moeten tonen. Dit 
vraagt om professioneel 
en toekomstgericht 
onderwijs waarin 
nieuwe en innovatieve 
didactiek en digitale 
hulpmiddelen 
onmisbaar zijn.

ONTMOETINGEN MET 

COLLEGA’S A AN DE ANDERE 

K ANT VAN DE WERELD

Tom Stout, specialist 
Voortplanting paard, bezocht in 
korte tijd verschillende collega’s 

op twee continenten. Welke 
toegevoegde waarde bieden deze 
internationale contacten en wat 

kunnen we van elkaar leren?
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In ons Facultair Strategisch Plan schreven 
we het al op, nu doen we het ook echt: de 
faculteit Diergeneeskunde zet haar ramen 
verder open en  start graag een vruchtbare 
dialoog met de partners om zich heen. 
Voor u ligt de eerste editie van ons nieuwe 
relatiemagazine ‘Vetscience’ waarin we 
niet alleen onszelf,  maar vooral ook onze 
relaties aan het woord willen laten. Wat 
houdt u bezig? Wat wilt u in de toekomst 
bereiken? En hoe kunnen we elkaar helpen 
om dat te realiseren?  
De faculteit Diergeneeskunde richt 
zich al lang niet meer alleen op het 
behandelen en diagnosticeren van zieke 
dieren. Veel humane gezondheids- en 
welzijnsvraagstukken hangen nauw samen 
met vraagstukken rond diergezondheid. 
In ons onderwijs en onderzoek leggen we 
dan ook nadrukkelijk de relatie tussen 
dier, mens en milieu. We hebben daarom 
niet alleen aandacht voor het dier, maar 
ook voor zijn omgeving. Samenwerking 
en interdisciplinariteit zijn daarbij 
onontbeerlijk. Door onze eigen kennis 
en expertise te delen met nationale én 
internationale partners creëren we een 
grote maatschappelijke meerwaarde. De 
uitspraak ‘Alleen ga je sneller, samen kom 
je verder’  is dan ook een statement waar ik 
mij volledig in kan vinden.

In de coverstory van deze eerste 
‘Vetscience’ praten we met de 
vertrekkende directeur van Proefdiervrij, 
Marja Zuidgeest, en haar opvolgster Debby 
Weijers. Samen met Proefdiervrij zet de 

Samen kom je verder
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Universiteit Utrecht zich in om proefdieren 
in het onderwijs te vervangen.  Daartoe is 
de afgelopen jaren al een aantal interessante 
initiatieven ontwikkeld waaronder het 
dierdonorcodicil.  Aandacht voor innovaties 
is er ook in het artikel over Educate-it waarin 
nieuwe ontwikkelingen in ons onderwijs 
centraal staan. Zo werken wij aan het creëren 
van een professioneel onderwijsklimaat.  
Natuurlijk wil ik graag weten wat uw 
mening is over ons nieuwe magazine. Heeft 
u suggesties voor een volgend nummer of 
wilt u zelf graag een keer meepraten over een 
van onze strategische thema’s?  Aarzel dan 
niet om contact met ons op te nemen. Dat 
kan via vetscience@uu.nl.

Hartelijke groet,

WOUTER DHERT

Decaan faculteit Diergeneeskunde

WISSELING VAN DE 

WACHT BIJ STICHTING 

PROEFDIERVRIJ
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MAR JA , JE BENT VANAF 1994 DIREC TEUR GEWEEST 

VAN ST ICHTING PROEFDIERVRIJ .  WELK MOMENT Z AL JE 

ALTIJD BIJBL I JVEN? 

“Wat voor mij echt een mijlpaal is, was dat er in 2013 een 
verbod kwam op diergeteste cosmetica. In het begin van de 
jaren negentig is er vanuit een Engelse collega-organisatie 
een Europese campagne gestart om dat verbod op diergeteste 
cosmetica voor elkaar te krijgen. Daar zijn wij, en een heleboel 
andere dierenbeschermingsclubs in Europa, bij aangehaakt. Het 
werkte goed om de krachten te bundelen. Het was fantastisch 
toen het verbod er uiteindelijk kwam!”

 

HAD JE NOG DINGEN ANDERS WILLEN DOEN? 

“Ik ben niet zo’n terugkijker. Dingen hebben hun tijd nodig. 
Proefdiervrij is een redelijk compacte organisatie die met een 
heel gevoelig onderwerp bezig is. Ik heb het altijd belangrijk 

gevonden om mensen mee te krijgen. Dat is een kwestie van 
frappez toujours. Op een gegeven moment merk je dat er dan 
toch deuren opengaan. Daarnaast heb ik de tijdsgeest positief 
zien veranderen. Het issue dierproeven leefde altijd al onder 
de Nederlandse bevolking, veel mensen hadden zoiets van: dat 
moet toch eigenlijk niet kunnen. Maar in 1994 was er zeker 
vanuit de wetenschap ook het idee: ‘het is wel hartstikke zielig, 
maar dierproeven zijn nou eenmaal nodig voor de mensheid in 
het algemeen en de wetenschap in het bijzonder.’ Dat is nu echt 
aan het kantelen. Gelukkig zien veel wetenschappers nu ook het 
belang van proefdiervrije concepten.”

“Ook onze leden zijn veranderd. De harde kern van 
dierenactivisten vinden ons softies, dus die sluiten zich niet 
meer bij ons aan. Ze vinden dat we de barricaden op moeten. Ik 
heb daar nooit echt in geloofd. Ik geloof dat we meer bereiken 

“Laten we gaan 
voor een 
proefdiervrije wereld”

Na 23 jaar neemt Marja Zuidgeest afscheid van Stichting Proefdiervrij. Hoe kijkt zij 

terug op haar tijd als directeur van de stichting? Wat heeft ze met haar stichting 

bereikt de afgelopen jaren? En hoe ziet Debby Weijers, haar opvolgster, de toekomst? 

Bestaat de stichting over een paar jaar nog wel? We reisden af naar Den Haag voor 

een dubbelinterview met deze bevlogen vrouwen.  |  DOOR JOSIEN JACOBS  

OVER PROEFDIERVRIJ
Proefdiervrij zet zich in voor 
een toekomst zonder proef-
dieren en ziet zichzelf als de 
motor achter de ontwikkeling 
van proefdiervrij onderzoek. 
Dit doet zij door middel van 
het bundelen van krachten met 
partners uit de wetenschap, 
politiek, bedrijfsleven en maat-
schappij.

Marja Zuidgeest (l) en Debby Weijers (r)
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als we de dialoog aangaan en zorgen dat er humane modellen 
komen. Je vangt meer vliegen met stroop dan met azijn. Mijn doel 
is om wetenschappers te mobiliseren en dat bereik je niet door je 
vast te ketenen.” 

Jullie werken op verschillende fronten samen met de Universiteit 
Utrecht. Denk bijvoorbeeld aan het Dierdonorcodicil dat in 2010 
gelanceerd werd, het subsidiëren van het vervaardigen van een 
aantal plastinaten voor het onderwijs en het verzorgen van een 
onderdeel van de cursus Proefdierkunde. Ook werken jullie samen 
met het Hubrecht Instituut aan The Living Biobank en jullie 
financieren voor een dag in de week de leerstoel van  
prof. Piersma. Een mooie samenwerking, maar ondertussen maken 
we als Universiteit Utrecht ook nog gebruik van proefdieren. 

HOE IS DAT VOOR JULLIE?

Marja: “We kijken vooral naar de positieve kanten. Met kleine 
stapjes kom je er ook. Er gebeuren zoveel mooie dingen. In 
Utrecht is de insteek bij Diergeneeskunde en ook bij Geneeskunde 
aan het veranderen. Dat is een mooie ontwikkeling. Bij steeds 
meer wetenschappers verandert de mindset. Er staan steeds meer 
wetenschappers op die denken ‘die dierproef is ook maar een 
model en dat is misschien niet het beste model’. En natuurlijk is het 
af en toe vechten tegen de bierkaai, maar er staan genoeg mensen 
open voor innovaties.” 

PROEFDIERVRIJ ZET ZICH IN VOOR EEN TOEKOMST ZONDER 

PROEFDIEREN. BESTA AT DEZE ST ICHTING OVER T WINTIG 

JA AR NOG? 

In koor: “Hopelijk niet!” Marja Zuidgeest: “Het zou natuurlijk 
mooi zijn als er een moment komt dat we onszelf kunnen opheffen. 
En ik denk dat dat best weleens hard zou kunnen gaan. Aan de ene 
kant horen we dat steeds meer wetenschappers tegen de grenzen 
van de dierproeven aanlopen. Denk aan voorspelbaarheid, het 
nut van de dierproef en veiligheid. Aan de andere kant zie je dat 
er technologisch steeds meer mogelijk is. Met menselijke cellen 
kunnen we organen en connecties tussen organen nabouwen. 
Hierdoor krijg je eigenlijk een soort minimens op een chip. Een 
proefdier wordt dan overbodig.” 
Debby Weijers: “Ik heb regelmatig discussies gehad met studenten 
Diergeneeskunde. Je hoort ze vaak zeggen: ‘Ja, maar als we een 
vaccin voor kippen nodig hebben, dan zullen we dat vaccin toch 
op echte kippen moeten testen.’ Maar de organen op een chip die 

IN HET NIEUWE REGEER AKKOORD STA AT NIKS OVER 

PROEFDIERGEBRUIK . KOMT ER EEN BELEID OM 

PROEFDIERVRIJE INNOVATIE DA ADWERKELIJK TE 

ST IMULEREN? 

“De toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn 
van Dam, sprak in 2016 uit dat Nederland in 2025 koploper 
moet zijn in proefdiervrije innovatie. Wij staan daar natuurlijk 
helemaal achter! Op dit moment zijn we met verschillende partijen 
keihard aan het werk met de Transitie Proefdiervrije innovatie. 
Martijn van Dam heeft een kerngroep gevormd met daarin onder 
andere het RIVM, ZonMw, de KNAW en het Nationaal Comité 
advies dierproevenbeleid (NCad). Het is de bedoeling dat deze 
kerngroep met concrete, ambitieuze en haalbare doelstellingen 
komt. Gelukkig ziet de huidige minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, ook het belang 
van dit onderwerp. Proefdiervrij wil zich vooral concentreren 
op samenwerking met wetenschappers die humane modellen 
ontwikkelen. Onze ambitie is om die samenwerking verder uit 
te breiden. In de ontwikkeling van humane modellen zit zoveel 
potentie. In het verbieden of lastiger maken van het uitvoeren 
van dierproeven ligt op dit moment niet de oplossing. Maar de 
positieve energie die voortkomt uit de huidige samenwerkingen 
leidt nu tot de mooiste initiatieven”, aldus Zuidgeest.

DEBBY, S INDS 1 JANUARI STA J I J  A AN HET HOOFD VAN DE 

ST ICHTING. WELKE DINGEN GA JE ANDERS DOEN? 

“Alles! Haha, nee hoor! Over het algemeen blijf ik de weg 
behandelen zoals Marja die ingeslagen is. Ik ben overtuigd dat 
dit de goede weg is. Ik heb natuurlijk wel wat nieuwe ideeën. Zo 
zou ik graag op internationaal vlak nog meer willen bereiken. We 
hebben in Nederland een mooi netwerk opgebouwd, maar we zijn 
er nu wel aan toe om over de grenzen te kijken. Ik heb zin om ook 
buiten Nederland meer impact te creëren.” 

DEBBY, JE STOP T MET HET GEVEN VAN ONDERWIJS .  GA JE 

HET MISSEN? 

“Ja, dat vind ik wel echt jammer. Vooral het discussiëren met 
de studenten vond ik erg interessant. Als zo’n discussie voor 
studenten een eyeopener kan zijn, heb ik mijn doel bereikt. 
Maar ook de verschillende achtergronden van studenten hebben 
mij gefascineerd. Je ziet bijvoorbeeld een groot verschil tussen 
Nederlandse en internationale studenten. In het buitenland wordt 
er toch vaak anders naar dieren gekeken. Ik heb een keer een 

“Ik heb de tijdsgeest 
positief zien veranderen”

discussie gehad met een buitenlandse student die in emotioneel 
opzicht totaal geen verschil voelde tussen een muis en een aap. 
Bizar! In Nederland is het welzijn van proefdieren echt goed 
geregeld. Vraag is natuurlijk of je proefdieren moet gebruiken en 
dan zeg ik nee, want wij zijn tegen proefdiergebruik. Maar als 
je het dan toch over het dierwelzijn hebt dan hebben we het in 
Nederland goed voor elkaar.”

MAR JA , WAT ZOU JE NOG A AN DEBBY WILLEN 

MEEGEVEN?

“Blijf rebels en zoek de grenzen op. Ik vind het onze taak om 
iedereen te mobiliseren, om net een stapje harder te werken 
en om er tegenaan te gaan. En dan niet door te demonstreren, 
maar door in gesprek te gaan. Je moet wel echt een dikke huid 
hebben voor deze functie. Het is niet altijd even gemakkelijk 
om de wetenschap te overtuigen van het belang van humane en 
proefdiervrije concepten. Maar we blijven doorgaan!” 

we nu voor mensen ontwikkelen, kun je ook goed voor dieren 
ontwikkelen. Dit kan leiden tot een enorme vermindering 
van dierproeven. De wetenschap is nu nog vooral gericht op 
humane modellen en humane cellen. Ook geld zou geen obstakel 
hoeven zijn. De ontwikkeling van proefdiervrije innovaties 
kan heel duur zijn, duurder dan een proefdier, maar op lange 
termijn is het wat betreft model goedkoper. Proefdieren worden 
immers steeds duurder vanwege bijvoorbeeld de strenge eisen 
aan huisvesting. Laten we de lat hoog leggen en gaan voor een 
proefdiervrije wereld!” 

K AN DE UNIVERSITEIT UTRECHT OP HET GEBIED VAN 

PROEFDIERGEBRUIK NOG WAT VER ANDEREN? EN HOE 

ZIT DAT MET ANDERE UNIVERSITEITEN? 

“We zijn heel blij met de samenwerking met de Universiteit 
Utrecht om de ontwikkeling en implementatie van proefdiervrije 
methoden te stimuleren”, aldus Zuidgeest. Debby Weijers 
vult aan: “Op het gebied van onderwijs zie ik nog wel 
mogelijkheden. Zo zou het mooi zijn als er nog meer onderwijs 
wordt gegeven over het ontwikkelen van proefdiervrije 
innovaties.” Zuidgeest: “Een idee zou nog zijn om in de 

personeelsbeoordelingen mee te nemen in hoeverre onderzoekers 
nieuwsgierig zijn naar nieuwe technologieën. Staan ze daar voor 
open? Wat doen ze er al aan?” 

WAT ZIJN DE R ANDVOORWA ARDEN WA ARIN WE NOG 

MET PROEFDIEREN MOGEN WERKEN? 

“Wij stellen geen randvoorwaarden waarin er met proefdieren 
wordt gewerkt, want we zijn tegen het gebruik van proefdieren. 
We zijn dus ook niet bezig met het welzijn van de proefdieren. 
We zijn bezig met de innovaties. We financieren dan ook alleen 
maar onderzoek waarbij geen proefdieren gebruikt worden”, 
aldus Zuidgeest.



PL ASTINA AT VAN EEN 

PA ARDENHOOFD

Plastinaten worden gebruikt in 
het onderwijs bij de faculteit 
Diergeneeskunde. Bij plasti-
neren wordt weefselvloeistof 
vervangen door siliconen. 
Geplastineerde preparaten zijn 
nauwelijks aan slijtage onderhe-
vig en hoeven dus veel minder 
vaak vervangen te worden dan 
andere preparaten. Dankzij deze 
methode zijn er minder proef-
dieren nodig. 
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‘Als je je hond laat vaccineren, is de kans groot 
dat hij kanker krijgt.’ ‘Gezelschapsdierenartsen 
hebben alleen verstand van honden en katten, 
van bijzondere dieren weten ze niks af.’ Of: 
‘Veterinaire diervoeding is geldklopperij.’ 
Huisdierenbezitters kunnen het zomaar 
tegenkomen, wanneer ze al surfend op zoek zijn 
naar informatie over hun dier. Natuurlijk biedt 
het wereldwijde web veel informatie waar je van 
op aan kunt, maar helaas vind je hier ook best 
wat onzin over huisdieren.

Onkunde 
de wereld uit
Tien jaar Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren bestaat tien jaar.  

Dat betekent dat huisdierenliefhebbers, maar bijvoorbeeld ook 

dierenspeciaalzaakondernemers, beleidsmakers en dierenartsen al  

tien jaar lang toegang hebben tot informatie die gewoon klopt,  

die onafhankelijk is en wetenschappelijk getoetst.  | DOOR JAN INE VERSCHURE

HOE HET ZO K WAM

Tien jaar geleden merkte het toenmalige ministerie van LNV dat 
veel problemen op het gebied van dierenwelzijn ontstonden door 
een gebrek aan kennis bij huisdierenbezitters. Daarom besloot 
het ministerie, samen met een aantal belangrijke spelers in de 
huisdierenwereld, dat er een informatiecentrum moest komen waar 
iedereen met vragen over huisdieren terecht kan. Met informatie 
waar eigenlijk geen discussie over mogelijk is en die niet ‘gekleurd’ 
is. Dus niet op het internet geplaatst door kattenbrokjesfabrikant A 
die vooral wil dat de consument de brokjes van merk B niet meer 
koopt. Dat informatiecentrum werd het LICG.



” 
“Ook dierenartsen kijken er regelmatig op”

Dierenarts Daphne Westgeest is bestuurslid van de Groep Geneeskunde 
Gezelschapsdieren (GGG) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij 
voor Diergeneeskunde en maakt deel uit van het LICG-bestuur. De GGG 
stond aan de wieg van het LICG en levert jaarlijks een financiële bijdrage. 
“Het LICG is een betrouwbare informatiebron voor dierenartsen en hun 
klanten”, vertelt Westgeest. “Gezelschapsdierenartsen verwijzen heel re-
gelmatig naar het LICG. Er staat bijvoorbeeld uitgebreide en altijd up-to-
date informatie op de LICG-website over het reizen met dieren. Iemand 
die op vakantie gaat met zijn huisdier, kan bijna niet zonder de informatie 
van het LICG. Ook dierenartsen kijken er regelmatig op. Het is waardevol 
dat huisdierenliefhebbers met enkele muisklikken toegang hebben tot 
onafhankelijke informatie die klópt. Dat is beter dan bijvoorbeeld te rade 
gaan bij een van de vele fora op het internet.”

“Website met meer dan anderhalf miljoen 
unieke bezoekers per jaar”

LICG-voorzitter prof. dr. Erik Teske is universitair hoofddocent oncologie 
aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Hij vertelt dat het LICG 
gesteund wordt door meerdere partijen en dat de Universiteit Utrecht 
naast de voorzitter, ook kennis levert. “Dat betekent dat alle teksten 
door de faculteit worden gescreend op wetenschappelijke correctheid”, 
vertelt Teske. “Behalve via ruim honderd huisdierenbijsluiters, een 
rashondengids met informatie over de meest voorkomende rassen en 
ontzettend veel andere feitenkennis op de LICG-website, doet het 
LICG ook goed werk met verschillende campagnes. Bijvoorbeeld over 
het voorkomen van bijtincidenten of om mensen te waarschuwen tegen 
malafide hondenfokkers.” Hoofddoel van het informatiecentrum is 
om Nederlandse huisdierenbezitters te voorzien van kennis. Op de 
vraag of het LICG daar in die tien jaar in geslaagd is, zegt Teske: “Dat 
dénken we zeker wel, maar helaas kunnen we dat niet meten. Wat 
we wel kunnen meten is het aantal mensen dat de website van het 
LICG bezoekt: dat zijn inmiddels meer dan anderhalf miljoen unieke 
bezoekers per jaar. Daarmee mogen we wel stellen dat het nut van 
het LICG bewezen is en dat het harde werk van de medewerkers zijn 
vruchten afwerpt.”

“Niet kwade wil,  
maar onkunde  
veroorzaakt onwelzijn”
Brancheorganisatie Dibevo is een van de partijen 
die aan de wieg stond van het LICG. “Een van  
de speerpunten was destijds – en is nog steeds  
– dat de informatie op de LICG-website  
onafhankelijk en onpartijdig moest zijn”, vertelt  
Dibevo-voorzitter Joost de Jongh. “Het LICG 
heeft geen binding met commercie. Het enige 
belang waar dit instituut rekening mee moet 
houden, is dierenwelzijn. Wij ‘leveren’ de secre-
taris / penningmeester van het LICG, Dibevo 
voert de LICG-administratie en daarnaast geven 
wij jaarlijks een flinke financiële bijdrage. Het 
belang is immers groot.” Een van de aspecten van 
het LICG waar niet alleen Dibevo-leden, maar 
ook consumenten baat bij hebben, zijn de huis-
dierenbijsluiters. De Jongh: “Dat zijn compacte 
informatiebronnen over heel veel verschillende 
dieren. Winkeliers geven deze informatie mee 
aan klanten als die een dier aanschaffen. Dat is 
een wettelijke verplichting waar Dibevo geheel 
achter staat. Zo weten we zeker dat mensen die 
een dier aanschaffen goede informatie krijgen. 
Want onwelzijn van gezelschapsdieren wordt 
praktisch nooit veroorzaak door onwil, maar 
eigenlijk altijd door onkunde.”
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“Een simpele tip die bijdraagt een verduurzaming van 
de bedrijfsvoering is het controleren van de apparatuur 
waar je mee werkt: is er onderhoud nodig of is het ap-
paraat misschien aan vervanging toe? Hiermee voorkom 
je dat er onnodig energie verspild wordt.”

MEER WETEN?

www.licg.nl

De Universiteit Utrecht werkt hard aan 

een duurzame wereld binnen en buiten 

de universiteit. Daarom willen we in 2030 

CO2-neutraal zijn. Welke maatregelen 

neemt de faculteit Diergeneeskunde om 

deze doelstellingen te realiseren? 

“De Universiteit Utrecht streeft naar een 
duurzame bedrijfsvoering. Dat is terug te zien 
in keuzes op het gebied van huisvesting en 
energie, maar bijvoorbeeld ook in de inkoop van 
producten en diensten. Een aanzienlijk deel van 
de 4600 zonnepanelen van de universiteit liggen 
op het dak van gebouwen bij Diergeneeskunde, 
maar dit is vaak onzichtbaar voor medewerkers, 
studenten en bezoekers van de faculteit. Veel 
tastbaarder is het onderzoek naar de basislast 
van elektriciteit, gas en warmte. Hierbij 
wordt gekeken naar het minimale verschil 
in het verbruik in de dag- en nachtsituatie 
en de eventuele oorzaken hiervan. Hierbij 
gaan we op zoek naar gebouwgebonden- en 
gebruikersapparatuur die wellicht onnodig 24/7 
doordraait. Op dit moment richt het onderzoek 
zich op twee gebouwen van de faculteit: 
het Heinrich Jakobgebouw en het Jeannette 
Donker- Voetgebouw.”

>>> Vogende keer: Jenny Jongejan-Stam stelt haar 
vraag aan eventingruiter Merel Blom die onder 
andere deelnam aan de Wereldruiterspelen in 
2014 en de Olympische Spelen in 2016.
Wat is de toegevoegde waarde van een veterinair 
in de topsportcarrière van jouw paarden?

Werken aan 
duurzaamheid



“Wij hebben geen 
bewijs gevonden 
dat zendmasten 
gezondheidsklachten 
veroorzaken” 
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Het is een gevoelig onderwerp, elektro-
magnetische straling en de klachten die je daar 
al dan niet door kunt krijgen. Onderzoek heeft 
al vaker laten zien dat straling van zendmasten 
in je omgeving geen schadelijk effect heeft op 
de gezondheid, maar sommige mensen zijn toch 
overtuigd dat je daar wel degelijk hoofdpijn van 
krijgt. En nu lijkt juist die angst voor straling de 
grote boosdoener.

GEEN SCHADELIJKE EFFEC TEN

“Dat elektromagnetische straling van zendmasten 
in je omgeving gezondheidsklachten veroorzaakt, 
is hoogst onwaarschijnlijk”, zegt Astrid 
Martens, onderzoeker bij het Institute for Risk 
Assessment Sciences (IRAS) van de faculteit 
Diergeneeskunde. Hoewel zij begrip heeft voor 
mensen die zich zorgen maken, toont haar 
promotieonderzoek niet aan dat er sprake is van 
schadelijke effecten voor de gezondheid.

Martens liet bijna 15.000 mensen in 
Nederland tussen 2011 en 2015 meerdere 
vragenlijsten invullen, waarin ze vragen 
moesten beantwoorden over hun gezondheid, 
woonomgeving, ervaren blootstelling en 
werksituatie. Vervolgens berekende ze de 
blootstelling op het huisadres aan de hand van 
gegevens over zendmasten (zoals aantal en type) 
in de woonomgeving. “Mensen konden hun 
eigen blootstelling aan straling van zendmasten 
niet goed inschatten. Dat maakt het een gevoelig 
onderwerp.”  

MEER ZORGEN, MEER KL ACHTEN

Vaak komen de klachten eerst en dan worden 
mensen zich bewuster van de blootstelling in 
hun omgeving, weet Martens. “Ze gaan de 
blootstelling daardoor hoger inschatten dan 
ervoor. Dan krijg je mogelijk een zichzelf 
versterkend effect, waardoor mensen meer 
hoofdpijn krijgen. Als er bijvoorbeeld een 
zendmast voor je huis staat en je maakt je daar 
zorgen over, dan kun je dus meer klachten 
krijgen.”

Ook als er een nieuwe zendmast bij komt, gaan 
mensen zich vaak meer zorgen maken. Dat 
komt waarschijnlijk door het nocebo-effect, 
het tegenovergestelde van het placebo-effect. 
“Zo’n negatieve verwachting kan leiden tot meer 
gezondheidklachten.”

NIET RECHT TEGENOVER PEUTERSPEEL Z A AL

Martens onderzoek gaat niet specifiek over 
stralingsgevoeligheid, dus haar boodschap is 
ook niet gericht op mensen die overgevoelig 
zijn voor straling, de ‘elektrohypersensitieven’ 
(EHS). “Ik heb wel steeds meer begrip voor deze 
mensen gekregen. Maar als er een zendmast moet 
komen, omdat je anders geen bereik hebt, dan 
moet dat gewoon. Anders kunnen mensen ook 
geen ambulance bellen als het nodig is.” Maar 
een zendmast recht tegenover een basisschool of 
peuterspeelzaal, is misschien niet zo handig, vindt 
ook zij. “Dan gaan mensen zich meer zorgen 
maken en dat wil je natuurlijk niet.”

Kunnen we hoofdpijn krijgen of duizelig worden van zendmasten 

voor mobiele telefoons? Volgens onderzoekers niet. “Maar mensen 

die dénken dat er elektromagnetische straling is in hun omgeving, 

hebben wel meer klachten”, ontdekte Astrid Martens in haar 

promotieonderzoek.  | DOOR MYRNA TINBERGEN 
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“In Brazilië, 
Argentinië en 
Colombia gebeurt 
verrassend veel 
op het gebied van 
voortplantings-
technieken”

Tom Stout, specialist Voortplanting paard, bezocht in korte 

tijd twee continenten. Als eerste bracht hij een bezoek aan de 

Universiteit van Pretoria in Zuid-Afrika waarmee de faculteit 

Diergeneeskunde een ‘memorandum of understanding’ 

heeft afgesloten. Vervolgens reisde hij door naar Bogotá in 

Colombia waar hij twee lezingen en een wetlab verzorgde en 

met internationale collega’s sprak over nieuwe resultaten en 

toekomstige onderzoeksmogelijkheden. Tom Stout kijkt met 

plezier terug op deze boeiende ontmoetingen met collega’s 

aan de andere kant van de wereld.  | DOOR SYL HEUNKS

“Ik probeer minimaal één keer per jaar de faculteit Diergeneeskunde in 
Pretoria te bezoeken voor overleg met onze Zuid-Afrikaanse collega’s over 
gezamenlijke onderzoeksprojecten en onderwijsuitwisselingen. Er loopt 
momenteel een aantal anticonceptieprojecten waarbij het paard dient als 
model voor de olifant. 

DR ACHTIGE NEUSHOORNS

Verder worden er in bepaalde gebieden van Zuid-Afrika zwarte 
neushoorns gevangen en uitgezet naar andere gebieden om er op die 
manier voor te zorgen dat populaties genetisch breed blijven. Eén van de 
problemen daarbij is dat er regelmatig drachtige neushoorns tussen zitten 
die vroegtijdig hun jong verliezen. Het plan is om een test te ontwikkelen 
waarmee hoogdrachtige dieren snel geïdentificeerd kunnen worden 
zodat ze onmiddellijk weer vrijgelaten kunnen worden. De oorzaak van 
de abortussen bij deze neushoorns is niet duidelijk. We willen er achter 
zien te komen of dit met stress te maken heeft of mogelijk ook met de re-
activatie van virussen zoals dat gebeurt met het Rhinopneumonie virus bij 
paarden. Een andere internationale uitdaging is het aantrekken van goede 
specialisten. Het komt steeds vaker voor dat de specialisten in Pretoria 
vertrekken naar een beter betaalde baan in een andere land. Om hun 
specialistische deskundigheid op peil te houden is het idee om met elkaar 
kennis uit te wisselen door specialisten en specialisten in opleiding vanuit 
Pretoria naar Utrecht te sturen en vice versa.”

CURSUS OP EEN WILDLIFE RESERVA AT

“De tweede week in Zuid-Afrika heb ik lezingen en practica verzorgd 
over voortplanting bij paarden. Een groep van vijftig enthousiaste 
dierenartsen uit verschillende landen nam deel aan deze internationale ” 

postacademische cursus over paarden, die werd gehouden op een 
wildlife reservaat. Aan de ene kant is het heel mooi om deze dieren 
te kunnen bewonderen in een voor hen beschermde omgeving. 
Anderzijds vind ik het erg  jammer dat deze dieren achter een hek 
moeten om de stroperij tegen te gaan.”

BONT GEZELSCHAP

“De derde week heb ik in Bogotá in Colombia twee lezingen 
gehouden en een wetlab verzorgd. Dit was een onderdeel 
van het ‘First South American Congress on Equine Assisted 
Reproduction’. In landen als Brazilië, Argentinië en Colombia 
gebeurt verassend veel op het gebied van geassisteerde 
voortplantingstechnieken bij paarden. Hiermee bedoelen we 
dat er specialistische hulp plaatsvindt bij de voortplanting, zoals 
een IVF-behandeling. Onze Zuid-Amerikaanse collega’s zijn 
voortrekkers in het vertalen van nieuwe ontwikkelingen op dit 
gebied naar de praktijk. Al met al vond ik het een zeer nuttig 
bezoek waarbij mij veel nieuwe resultaten ter ore zijn gekomen. 
Ook heb ik kunnen overleggen met een bont gezelschap 
van meer dan 200 internationale collega’s over toekomstige 
onderzoeksmogelijkheden.”

CULTURELE VERSCHILLEN

“In zowel Zuid-Afrika als Columbia is er een enorm gat tussen 
arm en rijk. Beide landen zijn politiek en economische instabiel, 
zeker in vergelijking met Nederland. De wisselkoers kan snel in 
hun nadeel veranderen waardoor het maken van wereldreizen 
bijna onmogelijk wordt. In Colombia merk je dat jonge mensen 
een sterke motivatie hebben. Ze willen graag vooruit en zijn 
vindingrijk en moedig. Daarnaast zijn het zeer hardwerkende 
mensen die enthousiast en dankbaar zijn dat wij bereid zijn om 
onze ervaringen en kennis te delen.” 

KENNIS OP PEIL HOUDEN

“Ik zou graag zien dat we als faculteit (nog) meer kunnen bijdragen 
aan het op peil houden van de specialistische diergeneeskundige 
kennis en kunde op onze zusterfaculteiten, waaronder Pretoria. Ik 
ben ervan overtuigd dat er niet alleen voor onze Zuid-Afrikaanse 
collega’s nog veel te leren en te ervaren is, maar ook voor onze 
eigen aankomende specialisten. Zelf zou ik meer tijd in Zuid-
Amerika door willen brengen. De voortvarendheid en inzet van de 
dierenartsen in deze landen vind ik erg boeiend, daar zou ik veel 
van kunnen en willen leren!”



18

“ 
O

N
D

E
R

W
IJ

S Werken aan een professioneel 
onderwijsklimaat met 
Educate-it

In 2014 introduceerde de Universiteit Utrecht het 
onderwijsinnovatieprogramma Educate-it. Educate-it 
ondersteunt docenten om hun onderwijs te innoveren en 
blended te maken met beschikbare IT-tools. Educate-it zorgt 
daarbij voor technische en didactische ondersteuning. Met 
‘blended’ leren bedoelen we een geïntegreerde combinatie van 
traditioneel onderwijs en digitaal onderwijs. “We zien dat ons 
onderwijs aan studenten verbetert: studenten leren met meer 
plezier, het onderwijs is effectiever en de kwaliteit van het 
contactonderwijs wordt met deze innovatie van het onderwijs 
versterkt”, zegt vice-decaan onderwijs Wim Kremer. 

LEERSTOF WORDT BEGRIJPEL IJKER

Enthousiasme is er ook onder docenten. Jaime Rofina is 
universitair docent Pathologie en gebruikt al jaren allerlei 

toepassingen, instrumenten en vormen om zijn onderwijs leuker 
en uitdagender te maken. “Educate-it brengt mij op ideeën 
om nieuwe middelen te ontwikkelen. Het programma biedt 
docenten tijd en ruimte om hun onderwijs te innoveren en het 
laat de verschillende mogelijkheden zien die er zijn”,  aldus 
Rofina.

Ook studenten reageren positief op de innovaties. Studente 
Sterre Aartsen: “We krijgen bijvoorbeeld steeds meer 
E-learning modules. Deze zijn wat mij betreft echt goud 
waard. Met duidelijke plaatjes, uitleg, filmpjes, opdrachten 
en samenvattingen wordt de stof een stuk begrijpelijker. Enig 
nadeel is dat er soms wat technische mankementjes aan kleven, 
maar ruimte voor verbetering moet er altijd zijn!”

Vanuit de samenleving komen steeds vaker vragen over de omgang met dieren en hun omgeving. 

Meer dan voorheen zullen dierenartsen als experts leiderschap moeten tonen. Hier willen we studenten 

tijdens de opleiding op voorbereiden. Dit vraagt om professioneel en toekomstgericht onderwijs waarin 

docenten én studenten hun rol goed kunnen vervullen. Nieuwe en innovatieve didactiek en digitale 

hulpmiddelen zijn daarbij onmisbaar.  | DOOR JOSIEN JACOBS EN LYANNEKE KRAUSS

Haptic Horse: “Het voelt 
verrassend echt!”
In het onderwijs wordt al bijna twee jaar gebruik 
gemaakt van de Haptic Horse. Dit is een elektronisch 
model voor het oefenen van rectaal exploreren bij 
het paard. Mathijs Theelen, specialist Inwendige 
Ziekten van het Paard, heeft ervoor gezorgd dat het 
kunstpaard naar Nederland kwam. Theelen: “Ik ben 
ontzettend enthousiast over de Haptic Horse. Het 
voelt verrassend echt!” Studenten kunnen inwendig 
onderzoek eerst oefenen op het model, alvorens met 
echte paarden aan de slag te gaan. In eerste instantie 
oefenen studenten met de normale buikanatomie van 
het paard en in een later stadium van hun opleiding 
kunnen ze ook oefenen met verschillende oorzaken 
van koliek.

Theelen: “Het is belangrijk dat de oefening aan het 
kunstdier zoveel mogelijk de werkelijkheid nabootst. 
Met behulp van deze technologie komt dit
heel dicht bij de werkelijkheid, je kunt zelfs 
bloedvaten voelen kloppen tijdens de simulatie.” 
Het gebruik van ‘kunstdieren’ draagt bij aan het 
opbouwen van een zekere routine, waardoor het 
ongerief bij de levende oefendieren minder wordt.



Niet om mee te knuffelen: gebruik van 
katmodellen

Dit nieuwe snufje op onderwijsgebied zorgt in de toekomst, naast een 
groter onderwijsrendement voor studenten, ook voor een verbetering van 
dierenwelzijn van de onderwijskatten. Zestig procent van de patiënten die in 
de gezelschapsdierenartsenpraktijk wordt aangeboden, is kat. In de bachelor 
krijgen studenten echter weinig kans om echt goed te oefenen met katten. 
Ten opzichte van de hond zijn katten meer onvoorspelbaar, ze zijn van nature 
eerder gestrest en je kunt ze moeilijker dingen leren. Een kat is dus geen 
kleine hond. Honden kun je gemakkelijker trainen. Je kunt ze laten zitten, 
liggen, pootjes geven en belonen. Omdat katten moeilijker te hanteren zijn 
dan honden, is het geven van vaardighedenonderwijs aan levende katten 
altijd onzeker. Mirjam Duijvestijn, universitair docent bij het departement 
Infectieziekten en Immunologie en initiator van dit project: “Het is fantastisch 
dat onze studenten nu eerst op dummymodellen kunnen oefenen. Zo hebben 
ze al veel handvaardigheden geleerd voordat ze met echte katten gaan 
werken.” 

Studenten kunnen met de katmodellen, ook wel fluffy cats genoemd,  de kop 
manipuleren en in de bek kijken, de pols voelen en oefenen met leren fixeren. 
Dit zijn handelingen die door de levende kat als zeer stressvol kunnen worden 
ervaren. Op het dummymodel kan de docent goed zien of de student de juiste 
vaardigheden toepast, zonder dat het dier ongerief ervaart. Studenten kunnen 
vervolgens beter voorbereid met de onderwijskatten aan de slag. Het gebruik 
van de katmodellen draagt bij aan het opbouwen van ervaring waardoor het 
ongerief bij de levende oefendieren verminderd wordt.

‘Flipping the Classroom’ 
met behulp van 
kennisclips

Alle studenten Diergeneeskunde volgen 
in het derde jaar het vak Voortplanting. 
Een pittig vak met veel theorie. Om 
de studiestof op een aantrekkelijkere 
manier aan te bieden en om de student 
de materie beter te laten begrijpen en 
te laten onthouden, is er een E-learning 
module ontwikkeld. In deze module staat 
de regulatie van de oestrische cyclus cen-
traal: ingewikkelde materie die voorheen 
met behulp van verschillende literatuur 
werd aangeboden. Theo van Haeften, 
universitair docent bij het departement 
Biochemie en Celbiologie, nam het 
initiatief om de E-learning module te 
ontwikkelen als onderdeel van ‘Flipping 
the Classroom’. Dit is een onderwijscon-
cept waarbij kennisverwerving voor een 
belangrijk deel thuis plaatsvindt. Van 
Haeften: “Studenten hadden moeite om 
door de taaie stof heen te komen. Ook 
zagen we dat studenten de stof niet goed 
konden onthouden waardoor ze de the-
orie niet paraat hadden tegen de tijd dat 
ze die in de praktijk moesten toepassen. 
We wilden een onderwijsvorm ontwik-
kelen waardoor studenten de theorie 
beter onthouden en toepassen. Daar-
door wordt studeren leuker.” Studenten 
krijgen niet alleen op een aantrekkelijke 
manier de theorie te zien, bijvoorbeeld 
door het veelvuldig gebruik van afbeel-
dingen, maar krijgen ook opdrachten en 
kennisclips waarbij klinische onderdelen 
worden uitgelegd. Door de informatie te 
herhalen en op verschillende manieren 
aan te bieden, is de stof een stuk begrij-
pelijker voor de student. Bovendien staat 
alle informatie nu op één plek.

E-learningmodule geeft aanknopingspunten voor 
college

Jillis van Maaren is junior docent en leert haar studenten onder andere hoe zij 
histologiepreparaten moeten onderzoeken. “Over het algemeen wordt dit als vrij 
complex ervaren. Dankzij een nieuw ontwikkelde E-module kunnen studenten nu thuis 
al rustig in hun eigen omgeving de preparaten bekijken. Dit geeft aanknopingspunten 
om hier tijdens het college verder over te praten. We gaan dan met elkaar bekijken wat 
de functionele relatie is tussen wat je ziet aan het  preparaat en wat er in het dier gebeurt. 
Zo koppelen we de anatomie en de fysiologie aan elkaar. Ik hoor vaak van studenten dat 
ze het leuk vinden om op deze manier met de leerstof aan de slag te gaan”, aldus Van 
Maaren.

Studenten oefenen met een dummy 
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Gamen in het onderwijs, serious?
In de afgelopen jaren is onder begeleiding van universitair docent Yvonne 
van Zeeland en met input van honours bachelorstudenten gewerkt aan de 
ontwikkeling van een serious game om redeneervaardigheden te oefenen. 
Op dit moment wordt klinisch redeneren nog door middel van werkcolleges 
en rollenspellen gedaan. In de nabije toekomst kunnen studenten daarnaast 
ook gebruik gaan maken van E-simulatie. Andrea Laumen is een van de 
honoursstudenten die aan het project deelnam. “Een van de voordelen van 
E-simulatie is dat studenten niet meer volledig afhankelijk zijn van een docent 
om te kunnen oefenen. Daarnaast kan de game helpen een efficiëntieslag te 
slaan in het onderwijs. Zo kunnen studenten de E-simulatie thuis maken 
als voorbereiding op een werkcollege, waardoor er in de werkcolleges meer 
ruimte ontstaat voor discussies en verdere verdieping in de casus.” 

Hoe werkt de game eigenlijk? Het klinisch redeneren begint met het 
vraaggesprek. De student, in de rol van dierenarts stelt vragen aan de virtuele 
eigenaar. Aan de hand van deze vragen krijgt de student een eerste indruk 
van de problemen die spelen bij de patiënt. Vervolgens volgt het lichamelijk 
onderzoek. Daarbij dient de student zelf te kiezen welke onderzoeken 
hij of zij wil uitvoeren, zoals het opmeten van de hartslag of het meten 
van de temperatuur. Studenten krijgen vervolgens foto’s, videobeelden 
of geluidsfragmenten behorende bij de patiënt te zien, die zij dienen te 
beoordelen en te interpreteren. Daarna wordt een probleemlijst opgesteld. 
Deze lijst wordt vervolgens gededuceerd. Dit houdt in dat aan de hand 
van de verzamelde gegevens en gevonden symptomen wordt gekeken hoe 
(on)waarschijnlijk een bepaalde diagnose is. Daarna volgt het aanvullend 
onderzoek, waarbij de studenten aangeven welke testen ze bij de patiënt willen 
uitvoeren zoals bloed- of urineonderzoek of een röntgenfoto. De casus eindigt 
vervolgens met het opstellen van een behandelplan. Na het doorlopen van 
een casus wordt tot slot nog een aantal vragen voorgelegd aan de student, die 
hem of haar helpen bij het reflecteren op de gevolgde aanpak en daarmee het 
leerproces maximaliseren.

” 

“ 
We zijn nu bijna twee maanden op weg in het nieuwe jaar. 

Wat heeft 2018 in petto voor de faculteit en welke weg 

gaan wij bewandelen? Een ding is zeker: we treden dit jaar 

buiten de gebaande paden. Dat vraagt om een toelichting 

van decaan Wouter Dhert. We treffen hem in café Madame 

Jeannette, dé nieuwe ontmoetingsplek van de faculteit. 

Dhert legt uit waarom deze naam zo toepasselijk is:

“De naam verwijst naar Jeannette Donker-Voet, de eerste vrou-
welijke dierenarts in Nederland. Maar dat de Madame Jeanette 
ook één van de heetste pepers is die er bestaan, weet niet ieder-
een. Met deze peper kun je mooie en pittige gerechten maken 
die misschien anders zijn dan je gewend bent. Ook de faculteit 
Diergeneeskunde treedt dit jaar buiten de gebaande paden.”

WA AROM SL A AT DE FACULTEIT EEN ANDERE WEG IN?

“De wereld om ons heen is aan het veranderen. Neem de twee-
delijns diergeneeskundige zorg in Nederland. Inmiddels is deze 

zorg op meerdere gebieden buiten de faculteit groter dan bij ons. 
Concurreren met je omgeving op hetzelfde vakgebied is reactief 
en dan laat je je agenda door anderen bepalen. Dat is uiteraard 
niet wat we willen. Onze kracht zit in onze eigen niche.”

HOE ZOU JE DEZE NICHE WILLEN OMSCHRIJVEN?

“We maken deel uit van een universiteit die hoog in de interna-
tionale rankings staat. De combinatie van onderzoek, onderwijs 
en bijzondere zorg voor dieren geeft ons een unieke identiteit. 
Bovendien zijn wij de enige instelling in Nederland die dieren-
artsen opleidt voor de toekomst of onderzoek kan doen in een 
eigen setting en een setting met de life sciences.”

WAT IS HET BEL ANGRIJKSTE VOORNEMEN VOOR 2018?

“We willen vernieuwing brengen en de samenleving aan het 
denken zetten. Sinds vorig jaar zijn we bezig met de uitvoe-
ring van het facultair strategisch plan. We zitten midden in een 
veranderingsproces. Het betekent soms een lastige weg, maar er 
lonkt wel een prachtig uitzicht op de top. We maken er samen 
met onze partners en medewerkers een heel mooi gerecht van dat 
anders en beter smaakt dan iedere individuele component!”
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en anders dan we gewend zijn!
De faculteit Diergeneeskunde in 2018
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van Diergeneeskunde? 
Zien welke objecten van preparateur Schubärt uit de eerste helft van de negentiende eeuw 

bewaard gebleven zijn? De bijzondere vogelverzameling van de eerste directeur van de 

Veeartsenijschool bewonderen? Het kan allemaal op www.universiteitsmuseum/collectie.

Een groot aantal objecten, 
waarvan circa 550 stuks uit de 
collectie Diergeneeskunde van het 
Universiteitsmuseum, zijn tot in 
de kleinste details te bekijken. Aan 
de hand van opmerkelijke verhalen 
worden de museumstukken in een 
groter geheel geplaatst en laten ze 
belangrijke ontwikkelingen in de 
wetenschap zien. Objecten die in 
het depot zijn opgeslagen, zijn op 
deze manier toch zichtbaar voor het 
publiek.
Uit de collectie Diergeneeskunde 
zijn foto’s, instrumenten, modellen, 
preparaten, archiefstukken, 
hoefijzers en hoogleraarportretten en 
onderwijsplaten te zien. Doordat de 
objecten hoogwaardig gedigitaliseerd 
zijn kan tot in detail ingezoomd 
worden. Bijzonder zijn de objecten die 
360 graden gefotografeerd zijn: zo kan 
bijvoorbeeld een vloeistofpreparaat van 
een runderfoetus in de vliezen rondom 
bekeken worden! De collectiesite en 
het digitaliseren van de collectie is 
tot stand gekomen met steun van de 
Provincie Utrecht en het Utrechts 
Universiteitsfonds.

” 
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“Ik hoop dat we in de toekomst ziektes 
kunnen genezen waar nu nog geen 
behandeling voor bestaat”

Wereldwijd stijgt het aantal leverziektes, 

zowel bij mensen als bij dieren. Daarbij kun 

je denken aan virale infecties, leververvet-

ting of kanker. Er is een tekort aan organen, 

menselijke leverdonoren zijn schaars, dus er 

is een dringende behoefte aan alternatieve 

behandelingen. Bart Spee doet onderzoek 

naar het mogelijk herstel van leveraandoe-

ningen waarbij hij samenwerkt met het 

UMC Utrecht, het Hubrecht instituut en het 

Erasmus MC in Rotterdam. “Ik hoop dat we 

in de toekomst ziektes kunnen genezen waar 

nu nog geen behandeling voor bestaat.”

FASCINEREND ORGA AN

“De lever is in staat om zichzelf grotendeels te 
herstellen en dat vind ik heel fascinerend. Als je ze-
ventig procent van de lever weghaalt, groeit deze uit 
tot zijn oorspronkelijke grootte en functioneert hij 
binnen een paar weken. Dat is echt snel. Toch blijkt 
er een grens te zitten aan deze regeneratieve capaci-
teit, want we zien nog steeds veel leverziekten.”  

MINILEVERS

“Een van de aandachtspunten van ons onderzoek 
is de biofabricage van een lever. We maken 3D 
geprinte minilevers voor toxicologisch onderzoek. 
Vanuit farmaceutische bedrijven is er een grote 
vraag naar deze miniatuurlevers. Reden is dat veel 
medicijnen van de markt worden gehaald, omdat 
ze giftig blijken te zijn voor de lever. Er is een me-
thode nodig om toxicologische effecten te meten en 
we denken dat minilevers een deel van dit probleem 
kunnen oplossen. “

MINDER PROEFD IEREN

“De minilevers die we tot nu toe printen functione-
ren al, maar we willen dat ze zo optimaal mogelijk 
overeenkomen met echte levers. Dat is een uitda-
ging, omdat je de hele lever moet reconstrueren met 
meerdere celtypen en deze ook vloeistofstromen 
moet bevatten om de bloedomloop na te bootsen. 
Om dit te bereiken werken we samen met de onder-
zoeksgroep van Jos Malda die zich binnen de Uni-
versiteit Utrecht bezig houdt met biofabricage. De 
huidige wetgeving vereist momenteel het gebruik 
van proefdieren, maar als we een methode zouden 
vinden die dierproeven overbodig maakt, kunnen 
we een hoop dierenlevens besparen.” 
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OEFENEN MET EEN KUNSTR AT

Het 3Rs-Centre ULS stimuleert de ontwikkeling, toepassing en acceptatie van 
methoden die het gebruik van proefdieren kunnen vervangen, verminderen en verfijnen 
(3V’s of 3Rs in het Engels). De ‘kunstrat’ op deze foto is hier een goed voorbeeld van. 
Hierop kunnen studenten Diergeneeskunde onder meer oefenen met het afnemen 
van bloed. De activiteiten van het centrum vallen onder Utrecht Life Sciences. 
Kijk voor meer informatie op www.uu.nl/3RsCentreULS.


