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Hoe droevig het ook is, het overlijden van uw
huisdier is toch iets waar u (in de toekomst) mee
te maken zal krijgen. De dood van uw huisdier is
een nare gebeurtenis. Maar wist u dat uw dier een
verschil kan maken voor proefdieren? Het dierdo-
norccdicil biedt u de mogelilkheid om uw metgezel
een laatste eer te bewijzen door een proefdier het
leven te redden.
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Marja Zuidgeest
Directeur Proefd iervrij

Proefdieren werden vroeger speciaal gefokt en gedood
voor onderwijsdoeleinden. Dankzij de donaties van
overleden huisdieren gebeurt dit tegenwoordig niet meer.
Uw overleden huisdier zal een toekomstige dierenarts
over anatomie en chirurgie leren en over een respecl
volle omgang tussen mens en dier.
Proefdiervrij werkt samen met uw dierenarte en de
Universiteit Utrecht om proefdieren in het onderwijs te
vervangen. Helpt u mee?

'Veel eigenaren weten niet goed wat ze met hun overleden dier aan moeten, het is fijn hen een posítieve

optie voorte kunnen leggen.'
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Als een huisdier komt te overlijden. kunt u uw huisdier done-
ren aan de Universiteit Utrecht. Urv dierenarts zal uw huisdier
bewaren waarna het wordt overgebracht naar de Universiteit
Utrecht. Er zijn enkele voonrvaarden verbonden aan de dona-
tie. Uw dierenarts kan u hier meer over vertellen. Deelname
aan het dierdonorcodicil is kostenloos.
Om een goede dierenarts te rvorden. moeten studenten
anatomie- en chirurgiepractica doen. Wanneer huisdiereige-
naren hun overleden huisdier beschikbaar stellen helpt dat
dier een dierenarts vakbekwaam te worden om in de toekomst
andere zieke huisdieren te kunnen behandelen. De docent
ziet erop toe dat met uw huisdier op een waardige manier
wordt omgegaan.

'Wat mooi dat miln kat zoveel kan betekenen voor proefdieren.

terw$l hij my al zoveel liefde heeft gegeven.'

Maianne. het baasle van Banjer
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Huisdier zorgt voor vakbekwame dierenartsen



ProeÍdierurii
Proefdiervrij gelooft dat door het stimuleren van
de ontwikkeling van innovatief onderzoek en on-
derwijs proefdieren op een dag niet meer nodig
zullen zijn. Proefdiervrij ziet dat de wetenschap in
staat is om onderzoek te doen zonder dierproe-
ven. ln een wereld waarin zoveel kan, kan je het
toch niet maken om nog dieren te gebruiken in
je onderzoek? Daarover verbaast Proefd iervrij
zich. Proefdiervrij onderzoek leidt tot betere,
betrouwbaardere, en duurzamere oplossingen
voor de vraagstukken van vandaag. Kortom, een
onmisbare bouwsteen voor een betere wereld Fob:Aschwinsnet
voor dier en mens.

Proefdiervrij ziet samenwerking als de sleutel tot succes. Door middel van het bundelen van
krachten met padners uit wetenschap, politiek, en maatschappij, bouwen we samen aan een
proefdiervrije toekomst. Het dierdonorcodicil is hier een prachtig voorbeeld van!

Uolg ProeÍdiervrii
uia social media en
www.ptosÍdierurii.nl
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Meer informatie over het dierdonorcodicil vindt u op de website van Proefdiervrij:
bit.lyldierdonor. Voor vragen kunt u terecht op telefoonnummer
070 - 306 24 68 oí mailen naar ddc@proefdiervrij.nl.

Folder gelezen? Gooi hem niet weg, maar geef hem aan een ander.


