Transparantie - Jaarlijks rapport 2020
UHasselt heeft ervoor gekozen om een transparant dierproefbeleid te voeren. Dit werd
bekrachtigd door de ondertekening van het statement waarin we aangeven dat we resoluut
kiezen voor openheid. In het kader van transparantie werden er in het verleden al tal van
initiatieven genomen, zoals onder meer een lezing over dierproeven aan de
seniorenuniversiteit, presentaties voor middelbare scholen, participatie in het Re-place platform
en een interview met TV Limburg. Verder engageren we ons ook voor een heldere
communicatie via onze webpagina dierproefbeleid waarop allerlei veelgestelde vragen
beantwoorden worden en men enkele video’s kan terugvinden.
Door middel van het statement zijn we 4 commitments aangegaan:
1. We zullen helder communiceren over wanneer, hoe en waarom er dieren gebruikt
worden in onderzoek.
- Op de webpagina over ons dierproefbeleid kan men onze visie terugvinden
alsook de cijfers over de gebruikte aantallen dieren in dierproeven.
- Op de webpagina over de Ethische Commissie Dierproeven (ECD) kan men
algemene informatie over de werking van de ECD terugvinden.
- De opleiding Laboratory animal sciences bevat onder meer up-to-date
hoorcolleges over alternatieven en wetgeving en een debat tussen de studenten
en een vertegenwoordiger van GAIA.
- Jaarlijks worden de Niet-technische samenvattingen (NTS) aan het ministerie
bezorgd. Dit zijn documenten waarin elke dierproef beknopt en in eenvoudige
verwoording wordt uitgelegd. Deze NTSsen worden door het ministerie
toegankelijk gemaakt voor het brede publiek.
2. We zullen onze communicatie met de pers en de bevolking verbeteren over
proefdieronderzoek.
- Zowel intern (via UHasselt magazine) als met externe pers wordt er openlijk
gesproken over proefdieronderzoek.
- Ook via onze webpagina dierproefbeleid proberen we de algemene bevolking
zoveel mogelijk te informeren over ons onderzoek. Aan het begin van de
pandemie verscheen er op deze pagina een korte boodschap over de impact van
COVID-19 op ons proefdieronderzoek.
3. We zullen de bevolking proactief de kans bieden om meer te weten te komen over
proefdieronderzoek en de daarmee gepaard gaande wetgeving.
- Via de webpagina’s proefdierbeleid en Ethische Commissie Dierproeven maken
we informatie en video’s toegankelijk voor het brede publiek.
4. We zullen jaarlijks onze vooruitgang rapporteren en onze ervaringen hieromtrent
delen.
- Jaarlijks wordt onze vooruitgang gedeeld met de andere ondertekenaars van het
statement.
- Daarnaast plannen we onze geboekte vooruitgang voortaan ook in de vorm van
een jaarlijks rapport te delen op de webpagina dierproefbeleid.

