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KU Leuven gebruikt  
katten en chinchillaüs in 

hersenexperimenten!  

9Ŝƴ  ǊŀǇǇƻǊǘ ŘƻƻǊ !ƴǝ 5ƛŜǊǇǊƻŜǾŜƴ /ƻŀƭƛǝŜ 



Al ruim 25 jaar worden in de Leuvense laboratoria katten en 
chinchillaüs gebruikt voor invasieve hersenexperimenten. Keer op 
keer worden uitgebreide onderzoeken uitgevoerd om het ze-
nuwstelsel van katten en chinchillaüs te bestuderen. De projecten 
vormen een aaneenschakeling van eindeloze variaties op steeds 
dezelfde procedures.  

 

In het laboratorium voor auditieve neurofysiologie van de KU 
Leuven bestuderen hoofdonderzoeker Philip Joris en zijn collegaüs 
de neurologische aspecten van het gehoorsysteem (1). Vanaf 
1991 tot heden zijn talrijke publicaties van Joris terug te vinden 
over invasieve hersenexperimenten bij katten en chinchillaüs. (2) 

Inleiding:  



Experimentele procedures  
In de publicaties van Joris 
wordt beschreven hoe de 
oren van de katten en chin-
chillaüs chirurgisch verwijderd 
worden om de inwendige de-
len van het gehoorsysteem 
bloot te leggen. Voor de ope-
ratie moeten deze dieren een 
tracheotomie ondergaan: via een snede in de hals wordt een 
buisje aangebracht in de luchtpijp voor kunstmatige beade-
ming. Vervolgens worden de oorschelpen afgesneden, spierde-
len worden van het hoofd verwijderd om de schedel bloot te 
leggen en te doorboren. Gedeelten van de hersenen worden 
door de aangebrachte schedelopeningen weggezogen om de 
gehoorzenuwen te ontbloten en elektroden in te planten. Luid-
sprekers worden ingebracht in de innerlijke oorkanalen. Door 
middel van elektroden wordt bestudeerd hoe diverse geluidsfre-
quenties door de gehoorzenuwen verwerkt worden.  

 

De publicaties vermelden uitgebreide 
technische gegevens over de metin-
gen. Over de dieren zelf wordt er 
zeer weinig informatie gedeeld. Wa-
ren ze afkomstig van een erkende 
proefdierkweker? Werden ze reeds 
eerder gebruikt in andere proeven? 
Hoe oud waren de dieren? Nergens 

wordt beschreven wat er na afloop met de dieren gebeurt. Ge-
zien de zwaar invasieve aard van de uitgevoerde procedures 
kunnen we aannemen dat de katten geëuthanaseerd werden 
na afloop van de experimenten.  



Dr. André Menache, wetenschappe-
lijk adviseur ADC, verwerpt de katten -  
en chinchilla -experimenten.  
þDeze kattenexperimenten zijn puur fundamenteel onderzoek. 
Dit soort studies draagt per definitie niets bij aan concrete 
toepassingen voor de medische of diergeneeskundige we-
reld. Fundamentele onderzoekers bestuderen de onderlig-
gende mechanismen van allerlei fenomenen. (3)  

Niets wijst er op dat de kattenexperimenten van Joris hebben 
bijgedragen tot de verbetering van klinische toepassingen 
voor de mens. Indien professor Joris het daar niet mee eens is, 
nodig ik hem graag uit voor een open debat om zijn dier-
proeven te verdedigen.ÿ 

Financiering: de burger betaalt!  
Vanaf 1991 zijn publicaties van Joris te vinden over kattenex-
perimenten uitgevoerd aan de universiteit van Wisconsin, USA. 
Rond 2003 introduceerde Joris de katten en chinchilla -
gehoorstudies in Leuven. Voor sommige studies aan de Wis-
consin Universiteit werden Belgische fondsen en reiskredieten 
toegekend. Vanaf 2003 zijn alle Leuvense experimenten van 
Joris gefinancierd met belastinggeld van de bevolking via 
FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, Vlaanderen). De 
FWO-subsidies lopen nog verder tot minstens 2017. Voor de 
periode van 2009 tot 2017 werd 987.000 EURO toegekend 
voor de projecten van Joris. Vroegere bedragen zijn niet ge-
publiceerd op de FWO -website. Voor een overzicht van sub-
sidies, bekijk de database FWO onder Philip Joris. (4)  



Enkele recente bedragen:   

Bron: Website FWO, resultatenlijsten (5)  
 

Joris, Philip: De laterale bovenste olijfkern als tijdmachine voor 
de ruimtelijke localisatie van geluidstransienten  

520.000 EURO 

G091214N,  01/01/2014 -  31/12/2017 , KU LEUVEN 

 

Joris, Philip: Axonale afleidingen van de laterale lemniscus: 
structuur en functie  

240.000 EURO 

G0A1113N, 01/01/2013 -  31/12/2016  , KU LEUVEN 

 

Joris, Philip: In vivo karakterisatie van de mediale bovenste olijf-
kern  

91.056 EURO 

G096111N, 01/01/2011 ù 31/12/2014 , KU LEUVEN 

 

Joris, Philip: De rol van axonale ver-
takkingen, inhibitie, en cochleaire 
dispariteiten in geluidslocalisatie.  

136.000 EURO 

G071409N, 01/01/2009 ù 
31/12/2012  



TOTAAL 2009 ù 2017: 987.000 EURO 

Subsidiebedragen van voor 2007 zijn niet gepubliceerd op de 
FWO-website.  

FWO stelt als enige voorwaarde om subsidies voor dierproe-
ven toe te kennen dat de projecten moeten goedgekeurd 
zijn door de ethische commissie van de aanvragende univer-
siteit. In een eerder rapport bracht ADC reeds verslag uit over 
de ongecontroleerde manier waarop FWO geld van burgers 
spendeert aan dierproeven (6). Wat betreft de katten -  en 
chinchilla -experimenten blijkt opnieuw dat de  onpartijdig-
heid bij het toekennen van overheidssubsidies te betwijfelen 
valt: Philip Joris heeft jarenlang zelf deel uitgemaakt van de 
ethische commissie van de KU Leuven.  

Publieke opinie  

Deze katten -  en chinchilla -experimenten worden gefinan-
cierd met publieke fondsen. De belastingbetaler betaalt deze 
proeven.  

 

Een enquête uitgevoerd door het onafhankelijke studiebu-
reau Ipsos wees uit dat 81% van de Belgische bevolking een 
verbod wenst op alle honden -  en kattenexperimenten (7). 
Niettegenstaande de duidelijke weerzin van de bevolking te-
genover het gebruik van huisdieren in laboratoria blijft de Bel-
gische overheid massaal gemeenschapsgeld investeren in 
dergelijke experimenten.  



 

Rik Torfs, rector KU Leuven :  "Dieren zijn geweldig. Neem nu mijn 
twee lichtjes krankzinnige katten. Ze beschikken over een uiteen-
lopend karakter en reageren verschillend. Ze hebben elk een ei-
gen definitie van geluk, zonder er veel over te hebben gelezen. 
Ze zijn een levend raadsel dat niettemin geruststelt. Op een zon-
dagmorgen, bijvoorbeeld. Tijdens het schrijven van een column 
over dierproeven." (8)  
 
Danny Flies, ADC -voorzitter : þQua hypocrisie kan deze uitspraak 
van Torfs tellen! Torfs, de man die letterlijk ALLE dierproeven oog-
luikend toelaat aan zijn universiteit. Ik kan alleen hopen dat Rik 
thuis beter voor zijn dieren zorgt dan dat de dieren aan zijn uni-
versiteit behandeld worden.ÿ 


