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VOORWOORD DOOR DANNY FLIES,  

 
Vraag aan 100 Vlamingen of ze de vogeltjes in hun tuin in de winter voederen. Het grootste 
deel daarvan zal positief antwoorden. Waarom? Simpel, vogeltjes in onze tuin geven ons 
een directe band met wilde dieren en natuur. Niet voor niets zijn de jaarlijkse vogeltellingen 
van bijvoorbeeld Natuurpunt altijd een succes! De enige wilde dieren die de gemiddelde Vla-
ming vaak ziet zijn de vogeltjes in zijn tuin. De band met natuur en dieren is in onze verste-
delijkte maatschappij zo klein geworden, dat we blij zijn als kinderen als we een roodborstje, 
een vinkje of bosduif in onze tuin zien rondfladderen of huppelen. 
 
Als je deze mensen zou vertellen dat er, terwijl zij met liefde voedsel strooien, in Antwerpen 
vogeltjes gebruikt en gedood worden voor hersenexperimenten, ze zouden het niet geloven. 
De dierenrechtenorganisatie Anti Dierproeven Coalitie (ADC) brengt met dit rapport een 
nieuw schandaal naar buiten. Met belastinggeld worden er aan de Universiteit Antwerpen 
dierproeven uitgevoerd op vogeltjes die altijd tot de dood leiden. Spreeuwen, kanaries en 
zebravinkjes moeten herhaaldelijk onder de scanner om uiteindelijk onthoofd te worden.   
 
De spreeuwen van het Antwerpse Bio-Imaging Lab werden gevangen in het wild. Vogels die 
ooit een vrij leven geleid hebben in de natuur, die de vreugde gekend hebben van weidse 
vluchten langs de uitgestrekte hemel moeten in Antwerpen hun dagen slijten in een kooi, om 
na meerdere jaren van hergebruik in experimenten gedood te worden voor de wetenschap. 
Volgens de wet hebben spreeuwen het statuut van óbeschermde vogelsoortô. Opzettelijk van-
gen en doden van beschermde vogels is verboden. Maar de wet voorziet uitzonderingen 
voor ówetenschappelijk onderzoekô. Geen enkel dier is veilig als er belangen van de dier-
proefindustrie mee gemoeid zijn. 
 
ADC eist dat de Vlaamse regering eindelijk ingrijpt. We eisen een krachtdadige aanpak van 
dierproeven. Politici zeggen dat er voor een Centrum voor de ontwikkeling van alternatieven 
geen geld is. Maar voor de financiering van dierproeven blijven de subsidies rijkelijk stromen! 
In de afgelopen 5 jaar werden meer dan twee miljoen euro subsidies toegekend voor de 
neurologische onderzoeksprojecten van Van der Linden en haar directe onderzoekscolle-
gaôs. 
 
Daarom heeft ADC besloten om een award in het leven te roepen, de óMad Scientist of the 
yearô- award. Prof. Annemie Van der Linden, coºrdinator van het Antwerpse Bio-Imaging 
Lab heeft als eerste dierproefnemer de eer deze award te krijgen. Na grondige analyse wees 
ADC Prof. Van der Linden aan als onbetwistbare winnaar op grond van haar koppige vast-
houdendheid aan barbaarse praktijken met dieren en het jarenlang uitbuiten van vogeltjes in 
onzinnige experimenten op kosten van de bevolking. Een award om trots op te zijn! Of toch 
niet? 

 
 
 
 

Danny Flies 
Voorzitter  

ADC-VOORZITTER: 
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ZINGEND VOOR DE WETENSCHAP:  
 
Al bijna 20 jaar worden in het Bio-Imaging Lab van de Universiteit Antwerpen zangvogeltjes ge-
bruikt voor hersenexperimenten. Zangvogels zijn in de ogen van de dierproefnemers geschikte 
modellen om de hersenen te bestuderen. In het broedseizoen luisteren de vogels naar elkaars 
gezang en leren nieuwe liedjes fluiten. Dit leerproces veroorzaakt heel wat hersenactiviteit in het 
brein van deze dieren. De dierproefnemers willen deze hersenactiviteit meten en bestuderen. 
 
 

Spreeuwen, duiven, kanaries en zebravinken worden in Antwerpen gebruikt voor fundamentele 
hersenstudies. In het broedseizoen worden geluidsopnames gemaakt van de liedjes die ze flui-
ten. Vervolgens worden de vogels meermaals onder verdoving in een scanner geplaatst. Via luid-
sprekers worden fragmenten uit de geluidsopnames afgespeeld. De onderzoekers meten de her-
senactiviteit van de vogels tijdens de blootstelling aan de geluidsprikkels. Na meerdere jaren ge-
bruik worden de vogeltjes afgemaakt door onthoofding. 
Bron: wetenschappelijke publicaties U Antwerpen (1) 
Overzicht publicaties in bijlage 1 (periode 1997 tot 2013) 
 
 

Momenteel loopt in het Bio-Imaging Lab het zoveelste zangvogelproject met als hoofddoel ñde 
verdere uitdieping van de fundamentele kennis over zangontwikkeling in het zebravinkmodelò. 
Looptijd: oktober 2012 tot september 2016. 
Nut voor de mens? ñAan de beeldvormingsgemeenschap tonen dat naast spreeuwen ook zebra-
vinken succesvol gebruikt kunnen worden in NMR experimenten.ò   
Voor de 118 gebruikte dieren zal het project eindigen met onthoofding. 
 
 

Bron: Niet Technische Samenvattingen van dierproefprojecten gepubliceerd door de Belgische 
overheid (2) 
NTS zangvogelexperimenten in bijlage 2 
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HERKOMST VAN DE VOGELS: 
 
De aankoop van zangvogels voor wetenschappelijk onderzoek wijkt af van de gebruikelijke ma-
nier waarop proefdieren in laboratoria terecht komen. In tegenstelling tot de meeste andere dier-
soorten die speciaal voor wetenschappelijk onderzoek gekweekt en geleverd worden door ge-
specialiseerde proefdierfokkerijen, zijn de proefkanaries en -zebravinken afkomstig van gewone 
plaatselijke vogelkwekers. 
 
 

De spreeuwen van het Bio-Imaging Lab werden in het wild gevangen. Vogels die ooit een vrij 
leven geleid hebben in de natuur, die de vreugde gekend hebben van weidse vluchten langs de 
uitgestrekte hemel, moeten in Antwerpen hun dagen slijten in een kooi, om na meerdere jaren 
van hergebruik in experimenten onthoofd te worden voor de wetenschap. Volgens de wet heb-
ben spreeuwen het statuut van óbeschermde vogelsoortô. Opzettelijk vangen en doden van be-
schermde vogels is verboden. Maar de wet voorziet uitzonderingen voor ówetenschappelijk on-
derzoekô. Geen enkel dier is veilig als er belangen van de dierproefindustrie mee gemoeid zijn. 
 

 

Bron: wetenschappelijke publicaties U Antwerpen (1)  
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DE BEVOLKING BETAALT: 

De hoofdonderzoekster van het Antwerpse Bio-Imaging Lab, A. Van der Linden, kan rekenen op 
forse financi±le overheidssteun. Via FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, Vlaanderen) 
worden jaarlijks honderdduizenden euroôs toegewezen aan het Bio-Imaging Lab. Niet alleen 
voor de zangvogelexperimenten, maar ook voor de andere onderzoeksprojecten van Van der 
Linden en haar directe onderzoekscollegaôs. Behalve vogels, worden in het Bio-Imaging Lab 
ook knaagdieren en vissen gebruikt voor diverse experimenten (3). 
 
 

De overheidssubsidies voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek zijn afkomstig van het 
belastinggeld van de bevolking en worden beheerd door het FWO. Elk jaar mogen de FWO jury
-panels beslissen aan welke onderzoeksprojecten de subsidies worden uitgereikt. De overheid 
laat FWO volkomen vrij in de toekenning en besteding van het geld. FWO hoeft zich tegenover 
de overheid en de bevolking op geen enkele wijze te verantwoorden over de keuzes die zij ma-
ken. 
 
 
Van der Linden, hoofdonderzoekster van het Bio-Imaging Lab, is ondervoorzitter van het FWO 
jury-panel voor neurowetenschappen (4). In de afgelopen 5 jaar werden meer dan twee miljoen 
euro subsidies toegekend voor de neurologische onderzoeksprojecten van Van der Lin-
den en haar directe onderzoekscollegaôs. 
 
 
 
Bron: FWO, resultatenlijsten toegekende subsidies (5). 
Bijlage 3: overzicht subsidies Van der Linden 
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NUT VOOR DE MENS? 
Los van het feit dat voor ADC dierproeven onaanvaardbaar zijn vanuit ethische overwegingen, 
rijzen ook vragen op bij het nut van de Antwerpse zangvogelexperimenten. In hoeverre hebben 
de studies over zangontwikkeling bij vogels een relevante bijdrage geleverd voor klinische toe-
passingen bij de mens? Wij wilden wel eens weten wat de resultaten zijn van onze belastingbij-
dragen. We vroegen het Prof. Van der Linden zelf: 
 
 

Ý Kan U ons verwijzen naar publicaties over klinische menselijke studies waarin uw artikelen 
over de neurologische aspecten van zangontwikkeling bij vogels geciteerd werden? 

 
Ý Kan U ons verwijzen naar systematische reviews die het zangvogelmodel valideren als zijnde 

bruikbaar en betrouwbaar om menselijke responsen te voorspellen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wij ontvingen van Prof. Van der Linden volgend antwoord: 
 
 
Beste 
 
U vraag is very ótimelyô zoals ze dat noemen: 
zie link  met diverse links oa naar special issue in science over zangvogels als model voor humane 
spraak: 
http://www.scientificamerican.com/article/massive-genetic-effort-confirms-bird-songs-related-to-
human-speech 

En er is ook als meest recente review  Brainard en Doupe 2013 Translating Birdsong: Songbirds as 
a model for basic and applied medical research (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23750515). 

Over onze citaties in klinische studies kan ik niet onmiddellijk antwoorden want dit moeten we op-
zoeken. Maar ik betwijfel dit omdat klinische studies zelden of nooit  fundamenteel onderzoek cite-
ren, zou ik denken. Zijn totaal andere domeinen.. andere stadia in het onderzoek eigenlijk 
Terwijl ik dit antwoord neerschrijfé besef ik plots -nav je woordgebruik (menselijke respons voor-
spellené) dat je vragen zijn geformuleerd voor óonderzoek naar het effect van medicijnen bv op 
proefdieren en hoe dit vertaald wordt in de kliniekô. 
Dit is niet het soort onderzoek dat wij doen. Wij proberen te leren hoe de hersenen werken, funda-
menteel onderzoek dusé maar wel gebruik makend van klinische onderzoeksmethodes 
(beeldvorming) 
 
Groeten 
 

Annemie 

http://www.scientificamerican.com/article/massive-genetic-effort-confirms-bird-songs-related-to-human-speech
http://www.scientificamerican.com/article/massive-genetic-effort-confirms-bird-songs-related-to-human-speech
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23750515

