
 

 

 

Samenvatting 

Inzicht in ervaring en behoefte aan kennis en ondersteuning 

 In 2012 en 2013 aanvaardde de Tweede Kamer moties om systematic reviews bij 
dierproeven meer tot norm te maken en onderwijs hierover op te nemen in de 
cursus Proefdierkunde. Het ministerie van Economische Zaken wil voor de 
uitvoering van zijn beleid meer inzicht in de ervaring met systematic reviews bij 
dierproeven en de behoefte aan kennis en ondersteuning bij universiteiten en 
UMC’s.  
 

 Daartoe is een inventariserend vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder 
medewerkers van (bio)medische faculteiten. Bijna 600 mensen die in hun werk met 
dierstudies te maken hebben, vulden de vragenlijst deels in; 444 beantwoordden 
alle vragen. De respons verschilde per universiteit: de meeste deelnemers waren 
verbonden aan de universiteiten van Nijmegen, Utrecht, Amsterdam (UvA) en 
Maastricht. Eenderde van de respondenten had ervaring met systematic reviews.  
Hoewel de vragenlijst door veel respondenten met een goede spreiding over 
functies en vakgebieden is ingevuld, moeten we voorzichtig zijn met het 
generaliseren van de resultaten, omdat niet de hele populatie of een 
representatieve steekproef kon worden aangeschreven. 
 

Belangrijkste conclusies 

 Het belang van systematic reviews wordt breed onderkend door de respondenten. 
Niet alleen passief, maar ook actief: bijna de helft (47%) wil systematic reviews bij 
dierstudies stimuleren in het onderzoek waar zij zelf bij betrokken zijn. Hierbij is 
onder meer belangrijk dat een systematic review kan bijdragen aan het formuleren 
van betere onderzoeksvragen en helpt om een verantwoorde keuze voor een 
diermodel te maken.  
Respondenten die aangeven het niet te willen stimuleren (30%) geven het vaakst 
als reden dat er al systematic reviews worden uitgevoerd. Andere veelgenoemde 
redenen zijn onvoldoende tijd of prioriteit, niet genoeg expertise of een 
vraagstelling waarbij een systematic review niet zinvol is.  
 
Per situatie moet je kunnen beoordelen of een systematic review zinvol is. Veel 
steun is er voor systematic reviews bij retrospectieve studies (‘wat hebben 
dierstudies opgeleverd’), en naar veelgebruikte diermodellen en interventies 
waarover veel gepubliceerd is. Bij fundamenteel of innovatief onderzoek zien 
respondenten minder relevantie voor toepassing van deze methodiek.  
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 In het reguliere onderwijs vindt een ruime meerderheid het belangrijk dat 
studenten kennis nemen van de methodiek. Dat hoeft niet als afzonderlijke cursus 
maar kan ook deel uitmaken van een ander vak. Relatief vaak merken 
respondenten op dat er onvoldoende kennis en ervaring is om hier les in te geven. 
 

 Dit sluit aan bij de grote behoefte aan kennis en ondersteuning op het gebied van 
systematic reviews die uit dit onderzoek naar voren komt. Bijna driekwart wil aan 
de hand van meer onderzoeksresultaten van systematic reviews bij dierproeven 
zien wat het oplevert. Meer dan de helft geeft aan dat ze meer informatie over de 
methode en praktische ondersteuning willen. Met name nog niet-gepromoveerde 
medewerkers hebben behoefte aan vaardigheidstraining om zelf systematic 
reviews uit te voeren. 
 

 Een drempel voor het uitvoeren van systematic reviews is met name dat het 
tijdrovend onderzoek is. Als er geen praktische ondersteuning of financiering is, is 
de kans groot dat goede voornemens niet in daden worden omgezet.  
 


