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Mus est homo homini?

Miljoenen muizen worden jaarlijks onder-
worpen aan onderzoek dat moet uitwijzen 
of een mogelijk medicijn gaat werken op 
mensen. Onlangs stelde de Leidse hoogle-
raar Bart Roep dat een medicijn dat werkt op 
muizen vrijwel nooit een goed medicijn ople-
vert voor mensen (NRC van 14-15 november 
2015). Waarom is dat? Uit het artikel leid ik 
twee belangrijke redenen af. Het meeste dier-
onderzoek voldoet niet aan belangrijke we-
tenschappelijk randvoorwaarden om deug-
delijke conclusies te trekken en is daarmee 
onbetrouwbaar. Zo worden de dieren zelden 
random toegewezen aan condities en is de 
onderzoeker vrijwel altijd op de hoogte welke 
dieren aan welke condities zijn toegewezen, 
waardoor observaties gebiased kunnen zijn; 
gevolg is dat slechts 20% van de dierproeven 
repliceerbaar is (nog minder dan in de psy-
chologie waar het rond de 50% is). De tweede 
reden heeft te maken met de validiteit van 
het onderzoek: een muis is geen mens. Er zijn 
zoveel verschillen tussen mensen en dieren 
dat je beter een muntje kunt opgooien om 

te bepalen of het werkt of niet, aldus Roep. 
Waar ligt dat dan precies aan? In tegenstel-
ling tot mensen vertonen ingeteelde muizen-
stammen heel weinig variatie. Ook de fysio-
logie van een muis is fundamenteel anders 
dan van een mens en het onderzoek wordt 
uitgevoerd op jonge, gezonde muizen, ter-
wijl de mensen voor wie een medicijn meestal 
bedoeld is meestal oud en ziek zijn. Waarom 
worden er dan nog altijd dierproeven ge-
daan? Roep wijdt het aan de proefdiermaffia: 
er schijnen enorme belangen mee gemoeid te 
zijn. Welke? Dat vertelt het verhaal dan weer 
niet. Ik moet helaas constateren dat niet al-
leen het sociaalwetenschappelijk onderzoek 
van beperkte kwaliteit is. Ook het medisch 
onderzoek heeft een belangrijke taak als het 
gaat om wetenschappelijke integriteit. Als dit 
niet verandert, dan moeten we ons niet ver-
bazen als de burger geen notie meer neemt 
van de uitkomsten van welk wetenschappe-
lijk onderzoek dan ook. Wij wetenschappers 
hebben de taak te voorkomen dat een weten-
schapper de mens, een muis, eh….wolf wordt.


