
De richtlijn over vivisectie
EEN EUROPESE SCHANDE

Op 8 september 2010 heeft de Europese commissie 
een nieuwe richtlijn goedgekeurd ter bescherming van 
dieren die gebruikt worden voor wetenschappelijke 
doeleinden.
 
De tot stand gekomen wet is onmiskenbaar en helaas 
ondergeschikt gemaakt aan de voorkeuren van de 
industrieën die dierproeven toepassen.
 
In de wet wordt geen enkele verplichting genoemd om 
alternatieve methodes toe te passen, terwijl die er wel 
zijn.

Teken Voor Afschaffing
Van Dieproeven

www.stopvivisection.eu
  

Volg ons op Facebook

facebook.com/stopvivisection

MET ELKAAR EEN MILJOEN HANDTEKENINGEN INZAMELEN
MET HET EUROPEES BURGERINITIATIEF

Het gaat om een wet die toestemming geeft om:
• experimenten uit te voeren op primaten zonder 
resultaatverplichting voor behandelingen van mensen 
(artikel 5,8 en 55);
• experimenten uit te voeren op zwerfhonden en 
zwerfkatten (artikel 11);
• dieren systematisch te hergebruiken die al «lichte» of 
« gematigde » pijn hebben gevoeld, maar ook intense 
pijn, vrees of langdurig lijden (artikel 16);
• experimenten uit te voeren zonder anesthesie en/of 
geen pijnstillers aan een dier te geven als de 
onderzoekers dit opportuun achten  (artikel 14);
• neuromusculair blokkerende (spierverlammende) 
middelen en pijnstillers te gebruiken in plaats van 
algemene anesthesie waardoor het dier verlamd is, maar 
wakker, panisch en volop bewust van alles wat het 
ondergaat (artikel 14);
• dieren aan elektrische schokken bloot te stellen 
waaraan ze niet kunnen ontsnappen om zo een situatie 
van onmacht te bewerkstelligen (bijlage VIII);
• sociale diersoorten zoals honden en primaten in een 
volledig isolement te houden,  gedurende lange periodes 
(bijlage VIII);
• een thoracotomie uit te voeren wat wil zeggen het 
openen van de borstkas zonder aangepaste pijnstillers, 
en het dier zo aan de test van het geforceerd 
zwemmen te onderwerpen, of aan andere geforceerde 
oefeningen. Dit tot complete uitputting (bijlage VIII).

Internationaal gerenommeerde wetenschappers en doktoren ondersteunen de 
alternatieven voor dierproeven die exacter zijn, nuttiger en wetenschappelijk betrouwbaar.

Laten wij allemaal, net als deze wetenschappers, ook dringend verzoeken om deze 
alternatieve methoden wettelijk vast te leggen en er zodoende voor te zorgen dat vivisectie 

wordt afgeschaft!
 

Print deze flyer uit en verspreid hem overal!


