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Alternatieven voor dierproeven:
Brussels Gewest maakt er werk van
Brussels staatssecretaris bevoegd voor Dierenwelzijn Bianca Debaets kent een subsidie toe van
30.000 EUR aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en dit om onderzoek te steunen waardoor
bepaalde dierproeven op termijn vermeden kunnen worden. Bianca Debaets wil zo haar steentje
bijdragen tot het principe van de 3 V’s (Vervanging, Vermindering, Verfijning) dat ernaar streeft
om in onderzoek proefdieren te vervangen waar mogelijk door alternatieve methoden. Als er toch
nog dieren dienen gebruikt te worden, dan alleen het strikte minimum en onder humane
omstandigheden. Leerstoelhoudster Vera Rogiers van de VUB: “De steun van Bianca Debaets geeft
een belangrijke impuls aan de zoektocht om menselijk stamcellen te gebruiken in plaats van
proefdieren. “

Sinds enkele jaren verricht de VUB internationaal erkend onderzoek naar alternatieve
onderzoeksmethoden voor de studie van levertoxiciteit veroorzaakt door bijvoorbeeld
geneesmiddelen. Concreet ontwikkelde het team van professor Vera Rogiers een methode waarbij
stamcellen van menselijke huid omgezet kunnen worden tot menselijke levercellen. Op die manier
kunnen proeven op levende proefdieren worden vermeden. Met de toegekende subsidie zal de VUB
een extra onderzoeker voor één jaar in dienst kunnen nemen om het onderzoeksprogramma verder
te verfijnen.
« Ik ben tevreden dat we hiermee tegemoet komen aan een terechte bekommernis die leeft bij de
publieke opinie, namelijk het beperken van dierenleed. Zo is het ook voorzien in het Brussels
regeerakkoord», vertelt Staatssecretaris Bianca Debaets. « Tot op vandaag worden preklinische
geneesmiddelentests op levende proefdieren uitgevoerd. Het baanbrekend onderzoek aan de VUB
toont aan dat het ook anders kan. Ik hoop dan ook dat de VUB dankzij onze steun dit onderzoek
verder kan uitbouwen zodat de testmethode nationaal en internationaal kan overgenomen worden ».
In 2014 ontving de VUB als allereerste niet-Duitse groep de Duitse Bondsprijs voor Dierenwelzijn
voor dit onderzoek. De toegekende subsidie zal ertoe bijdragen dat het werk dat de VUB uitvoert
ons gewest nationaal en internationaal op de kaart zet als voorbeeldregio op het vlak van
wetenschappelijk onderzoek naar alternatieven voor proefdieren.
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