
 

 

 
 
 
 

Dierproeven en COVID-19 
 
 

Introductie 
 
Onderzoekers over de hele wereld racen om een mogelijk vaccin 
te testen tegen het nieuwe coronavirus (COVID-19) dat tot dusver 
7,2 miljoen mensen wereldwijd heeft besmet en meer dan 
408.000 van hen heeft gedood. Helaas zal dit proces 
onvermijdelijk een aanzienlijke hoeveelheid dierproeven met zich 
meebrengen die worden uitgevoerd op een reeks soorten 
waaronder muizen, ratten, hamsters, katten, cavia's, fretten en 
apen. Terwijl onderzoekers en landen los van elkaar strijden voor 
een vaccin of behandeling, kunnen dezelfde of soortgelijke 
dierproeven worden herhaald wat tot nog meer leed onder deze 
dieren leidt. Er is een reëel risico dat, in plaats van ons te helpen, 
deze dierproeven onderzoekers zullen misleiden - goede vaccins 
of behandelingen zouden kunnen worden  
genegeerd omdat ineffectieve en potentieel schadelijke vaccins kunnen worden omgezet in menselijke 
proeven op basis van onbetrouwbare dierproeven. Nu, misschien wel meer dan ooit, is het van vitaal 
belang dat we rekening houden met de kwaliteit en menselijkheid van onze wetenschap en doorgaan 
met ons werk om de ontwikkeling van progressieve, diervrije methoden te bevorderen. 
 
We willen een veilig en snel vaccin voor COVID -19 zien dat gebruik maakt van niet-dierlijke 
wetenschappelijke methoden die rechtstreeks verband houden met de ziekte bij mensen en die 
het potentieel hebben om veiliger, effectievere vaccins en behandelingen sneller op de markt te 
brengen. Hiervoor hebben we wereldwijde, regionale en nationale coördinatie nodig en veel meer 
financiering en ondersteuning voor deze methoden. 
 
 
 

Wat is de huidige status 
van een COVID-vaccin? 

  
De genetische sequentie van SARS-COV-2, het 

nieuwe coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt, 
werd voor het eerst gepubliceerd op 11 januari 
20202. Er worden nu wereldwijd meer dan 130 

potentiële COVID-19-vaccins ontwikkeld3 . De 
meeste van deze vaccins bevinden zich in de vroege 
teststadia, waarbij doorgaans dieren betrokken zijn. 
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Tot op heden worden tien van deze vaccins momenteel op mensen getest. Vijf 
hiervan worden gemaakt in China, drie in de VS, één in het VK en één in 
Duitsland. Andere landen zullen spoedig volgen. 
 
Enkele van de meest veelbelovende vaccins zijn ontwikkeld met behulp van 
nieuwe technologie die nog nooit eerder in een goedgekeurd vaccin is gebruikt. 
 
Één van de koplopers is bijvoorbeeld het in de VS gevestigde bedrijf Moderna, 
wiens vaccin blijkbaar enkele van de typische dierproeven kon overslaan en snel 
overging op menselijke proeven vanwege de nieuwe manier waarop het werd 
geproduceerd. In plaats van de traditionele methode om mensen te injecteren 
met een geïnactiveerde of verzwakte versie van een virus, hebben de 
wetenschappers van Moderna een manier bedacht om de moleculaire 
instructies te ontwikkelen en te injecteren die nodig zijn om het eiwit op het 
oppervlak van het virus rechtstreeks in het menselijk lichaam te maken4. Dit 
veroorzaakt een immuunrespons op een vergelijkbare manier als traditionele 
vaccins, dit is mogelijk veiliger en vermijdt het langdurige en dure 
productieproces. Het mRNA-1273-vaccin van Moderna was het eerste dat op 16 
maart 2020 begon met fase 1-proeven bij mensen, blijkbaar na slechts één test 
bij muizen die een experimenteel vaccin tegen MERS (een verwant coronavirus) 
kregen dat op dezelfde manier werd geproduceerd5. 
 
Het vaccin van de Universiteit van Oxford, oorspronkelijk ChAdOx- 1-S 
genaamd, loopt ook voorop na het laten zien van ‘veelbelovende’ resultaten bij 
apenproeven (zie pagina 3). Het vaccin is gemaakt van een verzwakte versie 
van een ander virus (adenovirus) dat verkoudheid en griepachtige symptomen 
veroorzaakt bij chimpansees6. Het heeft £90 miljoen aan financiering van de 
overheid ontvangen en ondergaat nu de eerste fase klinische proeven. 
AstraZeneca kondigde onlangs een deal aan van $1,2 miljard met de 
Amerikaanse regering om 400 miljoen doses van het vaccin te produceren, nu 
omgedoopt tot AZD1222, als het effectief blijkt7. 
 
Andere grote kanshebbers zijn onder meer twee vaccins van de Chinese 
bedrijven CanSino Biologics en Sinovac Biotech, die beide op mensen 
worden getest na ‘veelbelovende’ resultaten in respectievelijk een fase 1-
studie bij mensen en een apenstudie (zie pagina 4)8. 
 
Veel deskundigen beweren dat het ongeveer 12 tot 18 maanden duurt voordat 
een vaccin zich ontwikkelt en daarom naar verwachting ergens in 20219 
beschikbaar zal zijn. De geschiedenis leert ons echter dat dit onwaarschijnlijk is. 
Doorgaans duurt het gemiddeld 10 tot 15 jaar voordat een vaccin van een idee 
naar een goedgekeurd product gaat10. Het snelste vaccin dat ooit is ontwikkeld 
was voor de bof en dat duurde vier jaar11 . Zelfs met versnelde 
ontwikkelingsprogramma’s, is een vaccin tegen ebola pas in december 2019 
goedgekeurd door de American Food and Drug Administration (FDA) - vijf jaar na 
de uitbraak in 201411. Het Dengue-virus werd in 1943 geïdentificeerd, maar het 
eerste vaccin werd pas in 201912 goedgekeurd. Ondanks decennia van testen 
hebben we nog steeds geen hiv-vaccin en er is ook geen goedgekeurd vaccin 
voor andere recente uitbraken zoals MERS en SARS (die beide zijn ook 
coronavirussen) en Zika. 
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Slechts ongeveer 6% van de potentiële vaccins komt op de markt13. Storingen zijn meestal te wijten aan 
bezorgdheid over de veiligheid of simpelweg omdat het vaccin niet werkte bij mensen. Zo bleek een SARS-
vaccin mensen nog vatbaarder te maken voor de ziekte in een proef bij mensen14. 
 
Er bestaat ook de bezorgdheid dat met het afnemen van het aantal COVID-19-gevallen er niet genoeg 
mensen zullen zijn om het vaccin te testen15. Ondanks veel inspanningen en financiering om vaccins 
voor MERS en SARS vroegtijdig in hun epidemieën te ontwikkelen, ging het momentum bijvoorbeeld 
verloren toen de uitbraken afnamen en de vaccinproeven uiteindelijk werden gestaakt16.  
 
 

Wat voor dierproeven worden er gedaan? 
 
Wij, samen met vele anderen, zijn geschokt door het aantal 
dierproeven dat wordt gerapporteerd vanuit de hele wereld; in 
de VS, China, Canada, Australië en in heel Europa met apen, 
hamsters, fretten, muizen en katten. 
 
Het is onmogelijk om cijfers te geven over de aantallen dieren 
waarop wordt getest omdat deze niet regelmatig worden 
gepubliceerd en zeker niet in relatie tot COVID-19. Onderzoek 
door Cruelty Free International heeft echter zojuist 
aangetoond dat wereldwijd bijna 200 miljoen dieren worden 
gebruikt voor alle tests per jaar, waaronder 207.724 tests met 
honden en 158.780 tests met apen.17 
 
Dieren worden gebruikt bij regulatoire tests om te zien of nieuwe vaccins voor COVID-19 veilig zijn. Bij deze 
tests worden dieren geïnjecteerd met het vaccin of gedwongen deze in te ademen - vaak in hogere doses 
dan mensen ooit zouden zij - en wordt er gekeken of ze ziek worden, meestal meer dan 28 of 90 dagen 
voordat ze worden gedood en hun organen worden onderzocht op tekenen van schade. Er worden ook 
tests uitgevoerd om te zien of het vaccin werkt, d.w.z. infectie kan voorkomen of verminderen. Bij deze 
tests worden de dieren gevaccineerd en vervolgens besmet met het Covid-19-virus. Bijvoorbeeld:  
 
 
 
 

 

Vaccinstudie door de Universiteit van Oxford (VK)18 
 
 
 
Zes resusapen werden met het vaccin geïnjecteerd voordat ze werden blootgesteld aan het COVID-19-virus. Een 
controlegroep van drie niet-gevaccineerde apen werd ook aan het virus blootgesteld. Alle apen werden 
gedurende zeven dagen gecontroleerd op tekenen van infectie voordat ze werden gedood en ontleed. 
 
Aan het einde van het onderzoek testten alle negen apen positief op het virus, wat betekent dat het 
vaccin niet kon voorkomen dat gevaccineerde dieren geïnfecteerd raakten en daarom waarschijnlijk niet 
zou kunnen stoppen met de verspreiding naar anderen. Drie van de gevaccineerde apen en alle controle-
apen leden aan een snelle ademhaling vanwege de infectie. 
 
Aangezien de gevaccineerde apen in het algemeen minder ernstige symptomen bleken te ontwikkelen 
(bijvoorbeeld geen tekenen van longontsteking), werd het vaccin overgezet naar proeven bij mensen. 
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Vaccinstudie door Sinovac Biotech (China)19 
 

 
Tien resusapen werden gedurende een periode van twee weken driemaal met twee verschillende doses van 
het vaccin geïnjecteerd. Het COVID-19-virus werd vervolgens rechtstreeks in hun longen geïnjecteerd via een 
buis in hun luchtpijpen. Een controlegroep van vijf niet-gevaccineerde apen was ook besmet met het virus. 
 
Zeven dagen later werden de apen gedood en ontleed. Alle niet-gevaccineerde apen kregen een ernstige 
longontsteking voordat ze werden gedood. Hoewel er geen virus werd gedetecteerd in de organen van de 
apen gezien de hogere dosis van het vaccin, vertoonden apen die met de lagere dosis waren 
gevaccineerd wel enkele tekenen van infectie. De onderzoekers noemden dit echter een ‘virale blip’ en 
het vaccin is overgegaan op proeven bij mensen.  
 
 
Naast de ontwikkeling van vaccins worden dieren ook gebruikt in experimenten om mogelijke behandelingen 
te testen voor mensen die besmet raken met COVID- 19 (zoals antilichaam- en antivirale behandelingen) en 
in fundamentele onderzoeksprojecten gericht op het vinden van de meest gevoelige soorten of proberen te 
begrijpen hoe het virus een infectie veroorzaakt. 
 
Bestaande medicijnen worden ook bestudeerd om te zien of ze opnieuw kunnen worden gebruikt om 
COVID-19-patiënten te behandelen. Hoewel veel hiervan – waaronder het malariamedicijn chloroquine – al 
op veiligheid zijn getest in eerdere dierproeven, kunnen aanvullende tests worden uitgevoerd om aan te 
tonen dat ze geschikt zijn voor het nieuwe beoogde doel. 
 
Wetenschappers in China voerden een reeks experimenten uit met honden, katten, fretten, eenden, varkens 
en kippen om te bepalen welke soorten besmet konden zijn met COVID -1921. De meeste experimenten 
omvatten het injecteren van het virus in de neuzen van de dieren en ze geïsoleerd houden in kooien, zodat 
neus- en rectale uitstrijkjes kunnen worden genomen voordat ze worden gedood en ontleed. Ze concluderen 
dat fretten en katten het meest vatbaar zijn voor COVID-19. Echter ontwikkelen ze nog steeds niet dezelfde 
symptomen als mensen. Honden, varkens, eenden en kippen worden niet gemakkelijk met het virus besmet. 
 
Een andere groep Chinese onderzoekers besmette hamsters met COVID-19 en meldde dat ze tekenen van de 

ziekte ontwikkelden, waaronder gewichtsverlies en snelle ademhaling22. 
 
Een in de VS gevestigd bedrijf genaamd Emergent BioSolutions gebruikt paarden om een op antilichamen 
gebaseerd medicijn voor COVID-19 te produceren23. Vanwege hun grootte worden paarden vaak gebruikt 
als fabrieken van plasma en antilichamen en worden ze regelmatig voor dit doel gebloed.  
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Wat zijn de wetenschappelijke problemen met 
het gebruiken van dieren bij COVID-onderzoek? 
 
De geschiedenis heeft ons geleerd dat tests bij dieren niet voorspellend zijn 
voor wat er bij mensen zal gebeuren. Dieren zijn geen mini-mensen – ze 
lijden vaak niet aan dezelfde ziekte als wij en reageren anders op medicijnen. 
 
Meer dan 90% van de nieuwe geneesmiddelen die veilig en effectief lijken te 
zijn bij dieren, falen in klinische proeven bij mensen24. Er is ook specifiek 
bewijs voor vaccins. Er wordt al meer dan drie decennia naar een HIV/AIDS-
vaccin gezocht, zonder succes, ondanks honderden klinische proeven met 
tientallen vaccintypes die veelbelovend zijn in tests op apen. 
 
Onderzoekers over de hele wereld klauteren rond om het perfecte diermodel 
van COVID-19 te vinden, maar hebben er nog geen gevonden. Typische 
‘proefdieren’ zoals muizen, ratten en honden zijn er niet zo vatbaar voor als 
mensen. Zelfs apen – beschouwd als de meest op ons lijkende soort – 
ontwikkelen niet de meest ernstige symptomen die COVID-19 bij mensen 
veroorzaakt25. Toch worden dieren nog steeds gebruikt, ook al kunnen ze 
geen duidelijke antwoorden geven. 
 
De aanvankelijke belofte van genetisch gemodificeerde (GM) muizen als 
oplossing is tot dusverre niet uitgekomen. Toen niet-GM-muizen werden 
geïnfecteerd met COVID-19, gebeurde er niet veel (ze waren moeilijk succesvol 
te infecteren). Daarom gingen sommige wetenschappers terug naar een oude 
GM-muis van jaren geleden die werd geproduceerd tijdens de SARS-uitbraak 
en kweekten deze tot grotere aantallen in de hoop dat ze nuttig zouden zijn na 
wat meer genetische aanpassingen26. COVID-19 veroorzaakte echter alleen 
milde ziekten bij die muizen. 
 
Opgemerkt moet worden dat geen van de ‘koplopers’ in de COVID-19-
vaccinrace de vroege testfasen met vlag en wimpel heeft doorstaan. Zoals 
eerder vermeld kon het Oxford-vaccin infectie bij apen niet voorkomen, hoewel 
het de ontwikkeling van ernstige symptomen verminderde, en het Sinovac-
vaccin bood slechts gedeeltelijke bescherming bij apen nadat het ook was 
getest bij muizen en ratten. Zelfs het Moderna-vaccin leidde tot negatieve 
bijwerkingen bij menselijke vrijwilligers in fase 1-onderzoeken, waaronder 
misselijkheid en hoge koorts, terwijl het vaccin van CanSino ernstige koorts 
veroorzaakte bij 8% van hun proefdeelnemers. 
 
Dit roept de vraag op of dieren echt nuttig zijn bij de ontwikkeling van vaccins 
(en andere geneesmiddelen). Naar onze mening lijken onderzoekers uit te 
verkiezen op welke data ze zich willen concentreren en welke ze willen 
negeren, afhankelijk van de situatie. Een recente workshop over COVID-19, 
gehouden door de International Coalition of Medicines Regulatory Authorities 
(ICMRA), concludeerde dat werkzaamheidstests in 'animal challenge models' 
(waarbij dieren worden geïnfecteerd met het virus nadat ze zijn gevaccineerd 
om erachter te komen of het vaccin werkt) niet nodig zijn om door te gaan naar 
menselijke proeven27. Toch worden ze nog steeds uitgevoerd! 
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Wat zijn de alternatieven? 
 
Het vervangen van dierproeven betekent niet dat menselijke patiënten in gevaar worden gebracht. Het 
betekent ook niet dat de medische vooruitgang wordt gestopt. In plaats daarvan zal het vervangen van 
dierproeven de kwaliteit en de menselijkheid van onze wetenschap verbeteren. Gelukkig groeit de ontwikkeling 
van alternatieve methoden. Door innovaties in de wetenschap worden dierproeven vervangen op gebieden als 
toxiciteitstesten en medicijnontwikkeling, maar er moet nog veel meer gebeuren. 
 
De redenen waarom dierproeven voortduren zijn vaak niet wetenschappelijk. In plaats daarvan kan het te 
wijten zijn aan conservatisme binnen de wetenschappelijke gevestigde orde. Het is immers gemakkelijker 
en comfortabeler om gewoon te doen wat altijd is gedaan. Testresultaten op dieren kunnen gemakkelijk 
worden vergeleken met eerdere tests op dieren om wetenschappers vertrouwen te geven. 
 

Organoïden (mini-organen)28 en microfysiologische systemen29, d.w.z. ‘lichaam/orgaan-op-een-chip'-
technologieën zijn beide voor de mens relevante methoden die een meer realistische manier bieden om 
nieuwe therapieën te testen. Beide methoden worden nu gebruikt met immuuncellen eraan toegevoegd, 
wat bijzonder geschikt is voor de ontwikkeling van vaccins en ook kan worden blootgesteld aan 
antilichamen of aan het serum van geïnfecteerde of gevaccineerde mensen om de werkzaamheid te testen. 
 
Een Spaans team heeft al aangetoond dat SARS-CoV-2 gemanipuleerde menselijke bloedvaten en 
nierorganoïden kan infecteren en dat een op mensen gebaseerd enzym dit kan remmen, wat veelbelovend is 
voor een mogelijke behandeling30. 
 
3D-gekweekte kunstmatige menselijke lymfeklieren31 zijn gemaakt om zowel aangeboren als adaptieve 
immuniteit te modelleren en zijn gebruikt bij de evaluatie van griepvaccins. Er is ook een 3D-model voor 
menselijke luchtwegcellen32 ontwikkeld dat kan worden gebruikt voor het evalueren van het effect van 
mogelijke geneesmiddelen op het menselijke ademhalingssysteem. 
 
Studies bij gezonde en geïnfecteerde menselijke vrijwilligers zijn ook essentieel. Studies bij mensen hebben 
aangetoond dat antilichaamresponsen op COVID-19-infectie vaak zwak zijn en/of relatief snel afnemen, 
waardoor herinfectie van een eerder geïnfecteerd individu mogelijk is33. Humane studies toonden ook aan dat 
sommige van de antilichamen tegen SARS-infectie voorkwamen en sommige van deze antilichamen reageren 
op COVID-19, wat veelbelovend is34. Longvloeistofculturen en biopsiemonsters van patiënten kunnen ook 
worden gebruikt om het virusgenoom te bestuderen en longweefselschade te onderzoeken. Er wordt ook 
onderzoek gedaan naar ‘passieve’ vaccins, waarbij antilichamen tegen het virus bij patiënten worden 
geïnjecteerd – ofwel van COVID-19 ‘overlevenden’, of van in vitro (celgebaseerde) productie35. 
 
Geavanceerde technieken omvatten wiskundige modellen van transmissie- en infectiecijfers, die essentieel 
zijn gebleken voor ons begrip en de beheersing van de pandemie36. Computerprogramma's worden ook 
gebruikt om te screenen op potentiële vaccins en kandidaat-geneesmiddelen op basis van hun chemische 
en structurele eigenschappen en/of gelijkenis met bestaande therapieën37.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



 

 

 

Bronnen 
 
1 worldometers.info/coronavirus 

 
2nature.com/articles/d41573-020-00073-5 
 
3 who.int/who-documents-detail-redirect/draft-
landscape-of-covid-19-candidate-vaccines 

 
4allianceforscience.cornell.edu/blog/2020/06/what-are-
the-top-5-most-promising-covid-19-vaccine-candidates 
 
5livescience.com/coronavirus-vaccine-trial-no-
animal-testing.html 
 
6news.sky.com/story/coronavirus-disappearing-so-
fast-oxford-vaccine-has-only-50-chance-of-working-
11993739 
 
7dailymail.co.uk/sciencetech/article-
8331709/Oxford-coronavirus-vaccine-does-not-stop-
infection-experts-warn.html 
 
8telegraph.co.uk/global-health/science-and-
disease/covid-19-vaccine-latest-coronavirus-
news-clinical-trial-update 
 
9nytimes.com/2020/04/27/world/europe/coronavirus-
vaccine-update-oxford.html 
 
10telegraph.co.uk/global-health/science-and-
disease/ oxford-university-coronavirus-vaccine 
 
11businessinsider.com/coronavirus-vaccine-quest-
18-months-fauci-experts-flag-dangers-testing-2020-4 
 
12theguardian.com/world/2020/may/22/why-we-
might-not-get-a-coronavirus-vaccine 
 
13ibid 11 
 
14ibid 12 
 
15journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.p 
one.0057755 
 
16cnet.com/how-to/how-long-until-a-coronavirus-
vaccine-is-ready-heres-the-latest-information 
 
17ibid 6 

 

Bronnen 
 
18ibid 11 
 
19pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32090616 
 
20biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.093195v1 
 
21sciencemag.org/content/early/2020/05/06/science.abc1 
932 
 
22contagionlive.com/news/20-drugs-
evaluated-for-repurpose-against-covid19-in-
preclinical-testing- 
 
23sciencemag.org/content/368/6494/1016 
 
24sciencemag.org/news/2020/04/mice-hamsters-
ferrets-monkeys-which-lab-animals-can-help-
defeat-new-coronavirus 
 
25qz.com/1837094/how-lab-animals-are-
helping-scientists-fight-covid-19 
 
26bio.org/sites/default/files/Clinical%20Development%2 
0 Success%20Rates%202006-2015%20-%20BIO,%20 
Biomedtracker,%20Amplion%202016.pdf 
 
27sciencemag.org/news/2020/04/covid-19-vaccine-
protects-monkeys-new-coronavirus-chinese-
biotech-reports 
 
28ibid 25 
 
29ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7245508 
 
30ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5723307 
 
31sciencedirect.com/science/article/pii/S13596446183015 
82 
 
32sciencedirect.com/science/article/pii/S00928674203039 
98 
 
33sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165610001082 
 
34pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29182718/ 
 
35news-medical.net/news/20200504/Human-endemic-
coronavirus-reinfection-possible-after-recovery.aspx  
 
 
36biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.14.095414v1.full.p df 
 
 
37sciencedaily.com/releases/2020/05/200512133753.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.diervriendelijk.nl         www.crueltyfreeeurope.org 


