
 

 

 

 

 

 

Checklist NTS dierproef 

Richtlijnen per tekstvak 

 

Titel 

= kernboodschap = doel van de proef zonder jargon 

Doelstelling en mogelijke voordelen 

• Eerste zin = kernboodschap zonder jargon 

• Kernboodschap doelstelling = doel van de proef zelf (doelstelling) 

• Kernboodschap mogelijke voordelen = doel van het project op langere termijn, de 

big picture 

• Verderop bevat de tekst alleen jargon waar nodig 

• Argumenten zijn correct 

• Argumenten zijn expliciet 

• Argumenten zijn volledig 

• Argumenten zijn op maat van leken: verstaanbaar, sensibiliserend, gekaderd  en 

inspelend op het gezond verstand. 

Negatieve effecten 

• Juist en volledig, niet geminimaliseerd: geen ongemak >< 10x bloed prikken 

• Niet verbloemend: inslapen, uit de proef halen > euthanasie op correcte wijze 

• Kader in functie van denkwijze van leken: 

o Waarom is euthanasie achteraf nodig? 

o Gebruik neutrale en begrijpbare termen 

o Leg ook het schijnbaar evidente uit 

o P-categorieën > mild/ matig/ ernstig / proef uitgevoerd onder volledige 

verdoving en waarbij het dier niet meer zal ontwaken. 

Vervanging – vermindering – verfijning 

• Is check of je echt hebt nagedacht of deze proef moest & op deze manier moest 

• Zorg dat kostenbatenanalyse uit de verf komt: dierproef is noodzakelijk kwaad 

• Minimaliseer niet (vb verblijf aangenaam maken kan niet) 

• Wees volledig 

• Geen evidente zaken (vb dagelijks eten en drinken geven) 

• op maat van leken: verstaanbaar, sensibiliserend, gekaderd  en inspelend op het 

gezond verstand. 

• Vervanging = kan de proef (gedeeltelijk) zonder dieren worden uitgevoerd: 

reageerbuis, computermodel/simulatie, proeven met mensen, modellen 

• Vermindering: stoffen vooraf getest in proefbuis? Scan ipv euthanasie? 

Begrijpelijke verwoording statistiek? 

• Verfijning = waarom juist deze dieren en geen andere, verdoving en 

pijnbestrijding, dieren zo weinig mogelijk storen, verblijven laten zoveel mogelijk 

natuurlijk gedrag toe, dieren samen zetten, trainen zodat minder stress, bekwaam 

personeel  



 

 

 

 

 

Checklist NTS dierproef 

richtlijnen alle tekstvakken 

Jargon is beperkt 

• Bedenk wat jargon is voor het doelpubliek (onbekend woord, onbekend begrip, 

woord met andere dagelijkse betekenis, onbegrijpelijke uitleg vanwege gebrek 

aan achtergrond) 

• Boodschap > woordjes leren 

• Laat zoveel mogelijk jargonwoorden gewoon weg. 

• Vervang door eenvoudiger woord. 

• Vervang door omschrijving of beeld, niet door een definitie. 

• Gebruik alleen de eenvoudigste verwoording. 

• Mijd afkortingen, letterwoorden, zaken tussen haakjes. 

• Introduceer begrip pas waar echt nodig.  

 

Schrijfstijl: Er is plaats voor wat je echt wil zeggen en de tekst is vlot leesbaar. 

• Schrijf ‘met je oren’. Zou je het zo zeggen aan je kennis zonder vakkennis? 

• Mijd dure woorden en vage formuleringen. (Concreet zal dit resulteren in de 

mogelijkheid tot) 

• Schrap ballastwoorden (heel, dus, …) 

• Vervang tekstwoorden door hun dagelijkse variant (reeds = al, derhalve = daarom, 

indien = als, …) 

• Kies bewust tussen actief en passief 

beperk word/werd 

Beperk men 

dit werkt stimulerend > dit stimuleert 

het onderzoeken door de arts > de arts onderzoekt 

• Geen haakjes, lange aanloop van de zin of tangconstructies. 

• Schrijf correct en in zinnen. 

• Let op voor typische vertaalfouten uit het Engels, zoals woorden te vaak van 

elkaar schrijven of woorden fout te vertalen. 

 

De fiche is correct. 

 

De fiche is anoniem (maar vaak wel traceerbaar door soort proefdier of soort onderzoek) 

 

 

 


