De
hokjesvrouw
op zoek
naar…
...de
proefdierdeskundige
Van alle landen en volkeren waar ik kwam, vond ik geen vreemdsoortiger slag dan de Nederlanders. Niet een volk maar een tombola van culturen, clubs en groepen. Met vreemde
stammen en exotische gemeenschappen. Zoals de hokjesman voor mij ga ik ze opzoeken,
opmeten, ontleden en doorgronden. Ik ga op safari in eigen land, op zoek naar de rimboe
in onszelf. Noem mij de hokjesvrouw.
Op zoek naar de proefdierdeskundige. Waar vergaderen ze, wat doen ze, hoe noemen ze
zichzelf en hoe lang bestaan ze nog? Hoewel ik al tien jaar opkijk tegen de veelzijdigheid en
de spilfunctie van de proefdierdeskundige, leer ik nog iedere dag meer over de rol van deze
mannen en vrouwen in een bedrijf dat werkt met proefdieren. De Hokjesvrouw bestudeert de
proefdierdeskundige. Ik zocht ze op, at met ze en vergaderde met ze samen tijdens vele ontmoetingen in het kader van de herziening van de wet.

Altijd een volle agenda
Hoe ziet een vergadering met een proefdierdeskundige eruit? De klok tikt, de koffie wordt
koud, een proefdierdeskundige is zelden op tijd voor een vergadering. Dit gebeurt niet uit
onwil. De agenda van de proefdierdeskundige is altijd vol. Dus het kost gewoon even tijd om
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van het ene naar het andere bezoek, overleg, advies, audit of vergadering te pendelen. Want
de proefdierdeskundige is niet gebonden aan een vergaderkamer, nee, de proefdierdeskundige
praat, denkt en schrijft mee door heel het land en in ieder hoekje van het bedrijf. Je komt ze
tegen van Groningen tot Maastricht, van de kamer van de rector magnificus tot de koffiekamer
van de dierverzorgers. Met al die vergaderingen uit menig proefdierdeskundige wel verdrietig
dat ze minder dan gewenst met laarzen aan of een haarnetje op naar de dieren staan te kijken.

Een schat aan goede en slechte voorbeelden
De proefdierdeskundige vertelt graag over zijn werk. Zij zijn zo breed opgeleid dat ze mee kunnen praten over beleid, de wet, ethische vraagstukken, kwaliteit, diermodellen, het verzorgen
van dieren, metingen in het lab en het verwoorden van onderzoek. Zij hebben een schat aan
goede en slechte voorbeelden die ze ter lering aanbieden aan hun collega’s. Daar wordt iedereen dan ook een stuk wijzer van, alleen het gaat soms wel wat ten koste van de tijd. De klok tikt
door en het beleidsbesluit nemen, is een harde noot om te kraken…
Niet dat de proefdierdeskundige besluiteloos is, dat helemaal niet. Want ervaring leert dat een
telefoongesprek voldoende kan zijn om een advies of besluit te geven over een experiment, een
humaan eindpunt, een project of het wel en wee van een dier.
Net zoals de biotechnicus in de vorige aflevering spreekt de proefdierdeskundige graag in code
taal. Voorheen refereerden ze naar zichzelf als: DE artikel 14. Maar deze benaming is met de
herziening van de Wet op de dierproeven uit de gratie geraakt. Niet omdat de proefdierdeskundige de code niet meer mooi vond, maar simpelweg omdat de beschrijving van de persoon die
toezicht houdt op het welzijn van dieren verschoven is naar een ander artikel: Artikel 13f3a
(Wod geldend vanaf 18-12-2014)
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De fokker, leverancier en de gebruiker beschikken ter plaatse over een of meer personen die:
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het welzijn en de verzorging van de dieren in de
inrichting;

Tweedeling
Is er dan weer een artikel komen te vervallen? Nee, artikel 14 is vergeven aan een andere persoon in de instelling: de proefdiergeneeskundige. Maar wie is deze mysterieuze nieuwkomer,
kundige in de proefdiergeneeskunde? En wat nu als de proefdierdeskundige ook dierenarts is?
Hier bespeur ik toch een kleine tweedeling in de hechte club van proefdierdeskundigen. Hoe
verdelen zij zich over de artikel 14 en artikel 13f3a? Blijven ze loyaal aan de code of aan de
naam?

De spin in het web
Met alle veranderingen in proefdierland ben ik de proefdierdeskundige nog meer gaan waarderen. Deze personen zijn zo flexibel dat ze zich in een nieuw systeem met een nieuwe naam,
nieuwe collega’s en een afdeling om zich heen, staande weten te houden. Daarbij zie ik dagelijks de dankbaarheid bij onderzoekers, research analisten en dierverzorgers voor de gidsende
functie die de proefdierdeskundige in deze onzekere tijden op zich neemt. Dagelijkse spinnen
zij nieuwe draadjes om het systeem te laten werken. ‘Hoe je jezelf ook noemt, proefdierdeskundige, blijf de spin in het web!’
De Hokjesvrouw
(Naar een idee van Michael Schaap, De Hokjesman, VPRO)
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