Volgens de nieuwe Wet op de Dierproeven

is het noodzakelijk

dat onderzoekers

die met

proefdieren gaan werken niet alleen een basiscursus, maar ook een soortspecifieke cursus
volgen over de diersoorten waarmee ze gaan werken. Voor een overzicht van de soortspe
. cifieke cursussen binnen Nederland is nu een webpagina gemaakt: www.uu.nl/LASspecies

Doel van de cursus Proefdierkunde
De cursus is gericht op een zorgvuldig en verantwoord gebruik van proefdieren in het biomedisch on
derzoek. Naast technische en methodologische aspecten van de opzet en uitvoering van dierproeven,
wordt ruime aandacht besteed aan ethiek, welzijn en alternatieven voor het gebruik van proefdieren. Door de beperkte omvang van de cursus (80 contacturen) kan slechts een algemene basis voor
deskundigheid gelegd worden. Specifieke deskundigheid zal steeds verkregen moeten worden binnen
het instituut waar het dierexperirnenteel onderzoek plaatsvindt, onder begeleiding van bekwame
medewerkers.

Competentie
Aan de functie 'het opzetten van het project en de dierproef worden door de overheid competentie
eisen gesteld. Hiervoor is in Nederland de cursus Proefdierkunde ontwikkeld. Deze cursus wordt op
een aantal plaatsen in Nederland aangeboden.
Op 18 december 2014 is de nieuwe Wet op de dierproeven (Wod) van kracht geworden. Daardoor
is de opzet van de cursus Proefdierkunde enigszins veranderd t.o.v. de situatie daarvoor; de cursus
bestaat nu uit twee delen, een basiscursus en een soortspecifieke cursus. Deze twee samen geven de
bevoegdheid tot het opzetten van het project en een dierproef.
Per I augustus 2015 is de bevoegdheid beperkt. U mag geen handelingen verrichten aan dieren, tenzij
u een aanvullende opleiding hebt gevolgd. Vanaf die datum bent u pas bevoegd voor het werken met
dieren als u aantoonbaar bekwaam bent.
Met de basiscursus Proefdierkunde en de soortspecifieke cursus is de geslaagde cursist bevoegd om
zowel een proefopzet te bedenken als eenvoudige handelingen op deze dieren uit te voeren.
Naast de basiscursus Proefdierkunde, bieden de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht
en de KNAW diverse soortspecifieke cursussen aan. Dat zijn cursussen voor knaagdieren en konijnen,
varkens, carnivoren (hond, kat, fret), herbivoren, paarden, pluimvee/vogels, vissen, amfibieën en
primaten. Informatie over de cursussen en de data waarop deze plaatsvinden, kunt u vinden op de
Engelstalige website www.uu.nl/LASspecies.
Meer informatie over buitenlandse cursussen kunt u vinden via http://www.etplas.eu/index.
php?id=4338 die verwijst naar de ETPLAS-website (Education and Training Platfonn for Laboratory
Animal Science).
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