
Proefdieren Kennis Test – de vragen  
 
Hoe goed is jouw kennis over proefdieren en het gebruik van dieren en proefdieren in het 
onderwijs? Doe de test en kom erachter! Soms zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
 
1) Welke dieren vallen onder de Wet Op Dierproeven (WOD)?  

A. Alle dieren  
B. Zoogdieren  
C. Gewervelden en inktvissen  

 
2) Een proef wordt alleen een dierproef genoemd als er kans is op ongerief voor het 
dier. Wat valt onder de noemer ongerief?  

A. Een muis observeren in zijn eigen kooi  
B. Een muis uit zijn kooi halen en op een andere plek dan zijn kooi observeren  
C. Een muis observeren voor en na het toedienen van aspirine  

 
3) Welk van de onderstaande beweringen zijn waar?  

A. De DEC (dierexperimentencommissie) moet toestemming geven om een dierproef uit te 
mogen voeren  
B. Er moet een proefdierdeskundige toezicht houden op dierproeven  
C. De bedenker van een dierproef moet een artikel 9 bevoegdheid hebben  

 
4) Mag je proeven doen met wormen?  

A. Ja  
B. Nee  

 
5) Mag je op middelbare scholen een dierproef doen?  

A. Ja  
B. Nee  

 
6) Mag je dode dieren voor onderwijsdoeleinden gebruiken?  

A. Ja 
B. Nee  

 
7) Mag je een snijpracticum doen met een koeienoog?  

A. Ja  
B. Nee  

 
8) Welk van de onderstaande dieren mag je in de klas houden?  

A. Kikkers  
B. Muizen  
C. Vissen  
D. Geen van allen, je mag geen dieren in de klas houden  

 
9) Welke soorten kikkerdril mag je in de klas houden?  

A. Geen, je mag geen kikkerdril in de klas houden  
B. Alle soorten kikkerdril  
C. Kikkerdril van de gewone pad en bruine of groene kikker  

 
10) Welke dieren in Nederland zijn beschermd via de Flora- en faunawet?  

A. Alle soorten zoogdieren, m.u.v. de huismuis, bruine en zwarte rat  
B. Alle soorten vogels  
C. Alle amfibieën en reptielen  

 


