Pilot Dierdonorcodicil: een doorslaand succes!
De afgelopen maanden nam Proefdiervrij het Dierdonorcodicil (DDC), dat in 2010 in Utrecht van
start ging, eens stevig onder de loep. Centraal daarbij stonde ervaring van de 20 aangesloten
dierenartspraktijken in en rondom Utrecht en de medewerkers van de Universiteit Utrecht met
het DDC. Uit de resultaten van deze evaluatie kunnen wij concluderen dat de pilot van het DDC
tot nu toe een groot succes is gebleken.
Het DDC is een project van Proefdiervrij in samenwerking met de universiteit Utrecht. Het DDC is
opgezet om het aantal dierproeven in het onderwijs terug te dringen. Doormiddel van
aangesloten dierenartsen kunnen huisdiereneigenaren hun overleden huisdier (van nature overleden,
betrokken bij een ongeval of door euthanasie) doneren aan de universiteit. Hierdoor worden
proefdieren gespaard.
Dierenartspraktijken in en rondom Utrecht hebben aangegeven tevreden te zijn over het verloop
van het project tot nu toe. Ze geven aan dat er nog zeker ruimte is voor verbetering, verandering
en verfijning van het project maar geven het DDC een dikke 7. Punten die de dierenartsen aangaven
als ‘goed’ waren de samenwerking tussen universiteit en dierenartsen, en de voorlichting door
Proefdiervrij en de dierenartsen. Verbeterpunten van het DDC zijn de organisatie van het vervoer en
de niet altijd even duidelijke criteria voor acceptatie van dieren bij de universiteit. Deze feedback
heeft Proefdiervrij ten harte genomen en is nu hard bezig in samenwerking met de
Universiteit van Utrecht om deze suggesties om te zetten in concrete vervolg stappen, zodat het DDC,
als het in 2013 over heel Nederland van start gaat, ook landelijk een doorslaand succes mag
worden!
Tussenstand: Tot nu toe zijn er 301 dieren verworven door middel van het Dierdonorcodicil in Utrecht en
omstreken. Sinds de start van het project in april 2010 doneerden dierenliefhebbers maar liefst 140 honden, 132
katten, 17 konijnen, 6 ratten, 5 cavia’s, en 1 fret.

