JAVA-APEN

“Bij het Erasmus MC doen we biomedisch onderzoek
ten behoeve van de gezondheid van de mens”
Martje Fentener van Vlissingen,
Directeur Erasmus Dierexperimenteel Centrum

Slechts 17% van alle apenexperimenten
tussen 2000 en 2010 betrof het daadwerkelijk testen
van vaccins of medicatie.

ERASMUS MC
Een leven in vrijheid
Java-apen, ofwel langstaartmakaken, leven van nature in de
bosrijke gebieden van Zuid-Oost Azië. Het zijn intelligente dieren
die een rijk sociaal en emotioneel leven hebben. Net zoals
mensen behoren ze tot de Orde van Primaten. Ze delen dus een
verre voorouder met ons.
Het leven op de fokkerij
Vele duizenden Java apen worden jaarlijks met behulp van vallen
in het wild gevangen in landen als Laos, Cambodja en Indonesië.
Ze worden weggerukt van hun families en vervolgens verkocht
aan grote fokkerijen in onder meer China en Vietnam waar ze
onder erbarmelijke omstandigheden gehouden worden.

DE
FEITEN
Grootste dierenlab
van Nederland

Het Erasmus MC in Rotterdam gebruikt jaarlijks rond
de 100.000 proefdieren en is hiermee de grootste
proefdierfaciliteit van ons land. Ze zijn tevens één van de
weinige instellingen in Nederland die anno 2012
nog altijd veelvuldig proeven doen op apen.
Sinds 2000 zijn meer dan 750(!) apen gebruikt in
met name virologische experimenten.

APENGEBRUIK
IN NEDERLAND
(2000 - 2010)
Het leven als ‘postpakket’
De nieuwgeboren dieren in de fokkerijen worden wereldwijd
verhandeld aan proefdiercentra. Ze worden in krappe hokken gestopt, in het vrachtruim van een vliegtuig geladen en vervolgens
naar het land van bestemming gevlogen. In Nederland verzorgt
handelaar Hartelust in Tilburg de ‘distributie’ van de aapjes naar
diverse laboratoria, zoals die van het Erasmus Medisch Centrum
in Rotterdam.
Het leven als proefaap
Het Erasmus MC voert vele virologische experimenten uit op
Java-apen (en andere dieren). De aapjes krijgen hierbij eerst
een temperatuursensor geïmplanteerd in hun buikholte. Na deze
operatie worden ze opgesloten in een isolator en opzettelijk
besmet met een schadelijk en potentieel dodelijk virus.
Gedurende het onderzoek wordt er herhaaldelijk bloed afgetapt
en worden ook meermaals de longen doorgespoeld (lavage).
Na enkele dagen tot weken worden de aapjes afgemaakt en
opgesneden voor verdere analyse. In samenwerking met het
BPRC in Rijswijk voert het Erasmus MC ook infectietesten met
dodelijke bacteriën uit op resusaapjes.
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Gelukkiger dan huisdieren?
“Ik durf de stelling aan dat het gemiddelde proefdier een
hogere kwaliteit van leven heeft dan huisdieren. Neem de
castratie van een kater, een vrij veel voorkomende ingreep in
onze maatschappij. Die aantasting zouden we bij een proefdier
als matig dierongerief beschouwen.”
Martje Fentener van Vlissingen, Directeur Erasmus Dierexperimenteel Centrum

2/3 van de apen in het Erasmus MC lijden
meer dan ‘matig’, bij 1/4 is er zelfs sprake van
ernstig leed.
Een fijn leven?
“Deze dieren hebben het niet anders dan wanneer je thuis een
paar fretten hebt... of een kat. Die beesten hebben het gewoon
goed.”
Ab Osterhaus, Hoofd Afdeling Virologie Erasmus MC

Gezonde aapjes worden door onderzoekers van
het Erasmus MC opzettelijk ziek gemaakt met 		
virussen en bacterieën, met de volgende
symptomen tot gevolg:
• ademhalingsproblemen • hevige koorts
• longschade • celafsterving • orgaanfalen
• ontstekingen • zuurstoftekort • gewrichtspijn
• ernstige huiduitslag • interne bloedingen
• buikkramp • shock.

10%
Erasmus MC

10%

Overige instellingen

80%

WIE CONTROLEERT HET?
Voor elke dierproef moet eerst een onderzoeksplan worden
neergelegd bij een zogenoemde Dierenexperimentencommissie
(DEC). Zij bepalen of een proef doorgang kan vinden. DEC’s
bestaan veelal uit collega’s van de aanvrager en andere dierproefnemers. De correspondentie tussen aanvrager en DEC is
niet openbaar. Wel kan een ieder zich beroepen op de Wet
Openbaarheid Bestuur (WoB) om de stukken op te vragen.
Helaas is niet alle informatie inzichtelijk.

Publieke opinie: wat vindt u?
De samenleving staat uiterst kritisch tegenover dierproeven,
zeker wanneer het gaat om proeven met apen. Het is niet voor
niets dat proeven op mensapen sinds 2003 verboden zijn in
Nederland. Een recente enquête in België (2012) laat zien dat
een ruime meerderheid (79%) van de ondervraagden tegen
proeven op apen is. Een EU-peiling uit 2006 gaf een
vergelijkbaar beeld; 81% zei toen NEE tegen apentesten.
79% van de mensen is vòòr een VERBOD
op alle apenexperimenten.

Uit gegevens van de DEC’s zelf blijkt dat in 2010 		
slechts 0,2% procent van alle aanvragen werd
afgekeurd.
WIE FINANCIERT DIT?
De apenexperimenten aan het Erasmus MC worden gesponsord
door de Nederlandse overheid (zowel direct vanuit de Ministeries
als indirect via overheidsinstellingen als ZonMW, Netherlands
Genomics Initiative, NWO). Ook vanuit de Europese Unie en de
VS (National Institutes of Health) worden zogenaamde ‘grants’
ontvangen om proeven op apen en andere dieren te verrichten.

www.stopdierproeven.org

