
Peiling naar de kennis en 
de houding van de Belgen tende houding van de Belgen ten

opzichte van experimenten op apen
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Methodologie

Universum

De onderzoekspopulatie bestaat uit Belgen van 16 tot 70 jaar oud .

Dataverzamelingsmethode

De interviews werden online afgenomen via het IPSOS online access panel door middel van een

omnibus-vragenlijst.

Steekproef

In totaal werden 1.003 personen bevraagd.

De maximale foutenmarge bij deze steekproefgrootte bedraagt 3,1%.
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De maximale foutenmarge bij deze steekproefgrootte bedraagt 3,1%.

Quota werden opgelegd inzake geslacht, leeftijd, beroepsactiviteit, opleidingsniveau en regio.

De enquêtes werden afgenomen tussen 14/09/2012 en 18/09/2012.
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16-24 16%

25-34 18%

35-44 20%
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Man 50%
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REGIO
Vlaanderen

Brussel
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57%

11%

32%
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5GC + Stedelijk

Secundair + 
Landelijk

49%

51%

Ja 57%
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20%

GESLACHT
Man 50%

Vrouw 50%

OPLEIDING

Lager

Secundair lager

Secundair hoger

Superieur

3%

12%

37%

48%

SOCIALE 
KLASSE

Hoger

Lager

67%

33%

ACTIEF
Ja

Neen

57%

43%

TAAL
NL

FR

50%

50%



Opiniepeiling over experimenten op apen

Ja, zekerNee, zeker niet

21%11%

De meerderheid van de bevolking weet niet zeker of er apen gebruikt worden voor experimenten in België. Bijna de helft van de 

mensen denkt dat er in het land geen proeven op apen uitgevoerd worden. Slechts twee personen op de tien zijn zeker van het

bestaan van de experimenten. 

Denkt u dat er in België proeven uitgevoerd worden op apen?
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Ja, ik denk het 

wel maar ben 

niet heel zeker

Nee, ik denk het 

niet maar ben 

niet heel zeker

32%36%



Opiniepeiling over experimenten op apen

21%

20%

79%

80%

Er moet in België een verbod komen op proeven op 

Apen zijn voldoende gelijkaardig aan mensen om 

hen niet te onderwerpen aan pijnlijke 

experimenten

De meerderheid van de Belgen vindt dat proeven op apen, alsook op alle andere dieren, verboden zouden moeten worden. Er is

eensgezindheid over het feit dat apen voldoende gelijkaardig zijn aan mensen om hen niet te onderwerpen aan pijnlijke

experimenten. De meerderheid vindt echter dat ze betrouwbare modellen zijn voor onderzoek naar menselijke ziekten.

Wilt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen eens of oneens bent?
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61%

36%

21%

39%

64%

79%

Apen verschillen teveel van mensen om ze als 

betrouwbare modellen te hanteren voor onderzoek 

naar menselijke ziekten

Er moet in België een verbod komen op alle 

dierproeven

Er moet in België een verbod komen op proeven op 

apen

Oneens Eens



Opiniepeiling over experimenten op apen

Er bestaat in België veel discussie over proeven op primaten. Op mensapen zoals gorilla's, chimpansees en bonobo's zijn 

proeven verboden maar dit geldt niet voor andere soorten apen. Sommige wetenschappers zeggen dat apen gebruikt 

worden om inzicht te krijgen in ziektes die een ernstige bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Andere 

wetenschappers echter zeggen dat er vandaag de dag genoeg alternatieve testmethodes bestaan en dat experimenten 

met apen overbodig zijn. Welk van de volgende twee stellingen leunt het dichtst aan bij wat u denkt?

De meningen van de wetenschappers zijn verdeeld over de kwestie van proeven op apen. Sommigen vinden dat experimenten op 

apen nuttig zijn om inzicht te krijgen in ziektes die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, maar drie vierde van de 

bevolking voegt zich eerder bij diegenen die vinden dat er vandaag de dag genoeg alternatieve methodes bestaan om geen apen

meer te gebruiken voor die experimenten. 
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Proeven op apen 

zijn aanvaardbaar 

om meer inzicht te 

krijgen in 

levensbedreigende 

aandoeningen bij de 

mens

Proeven op apen 

zijn vandaag de dag 

niet meer 

verantwoord gezien 

het bestaan van 

alternatieve 

testmethodes

24% 76%


