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‘Uit het Lab’ is een initiatief van de Stichting Realisatie Dierenwelzijn Projecten (SRDP), die
zich inzet voor het opvangen en herplaatsen van voormalige proefdieren. Hetty Langen en
Ingrid Commandeur, de initiatiefnemers, zijn van mening dat door een goede samenwerking en afstemming met de vergunninghoudende instellingen, onderzoekers, fokkers en
dierenverzorgers een succesvol herplaatsingstraject mogelijk is.
Ieder mens is anders, elk dier is uniek. Een goede match tussen dier en zijn nieuwe eigenaar(s)
is essentieel voor het succes van herplaatsing. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van ‘Uit
het Lab’. Ervaringen tijdens het opvangen en herplaatsen van honden, waaronder Beagles
namens een andere stichting, hebben geleid tot de hieronder beschreven herplaatsingsprocedure van voormalige proefdieren.

Overgangstraject ‘Uit het Lab’
Een belangrijk aspect, naar aanleiding van eerdere opgedane
ervaringen, is de vraag of voormalig proefdieren direct herplaatsbaar zijn. Het antwoord op deze vraag is ‘nee’. Een nieuwe
omgeving kan voor sommige dieren dermate spannend zijn, dat
ongedwongen en vrij functioneren niet mogelijk is. Indien deze
spanning te hevig is en/of te lang aanhoudt, kunnen we ook bij
dieren een ‘overspanning’ waarnemen. Daarom vinden wij een
overgangstraject belangrijk, waarin dieren rustig worden voorbereid op hun nieuwe thuis. Onze gastgezinnen spelen hierbij
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een belangrijke rol met onder andere socialisatie, gewenning en training, hier komen wij later
op terug.
Tijdens het verblijf bij de instelling hebben de dieren vaardigheden ontwikkeld en hebben
hierbij interactie en contact met de dierverzorgers gehad. Binnen ons traject zijn de bevindingen van de dierverzorgers een belangrijk onderdeel. Vandaar dat wij bij de overdracht van
een voormalig proefdier graag een rapport ontvangen dat is opgesteld door de dierverzorger
die het meest bekend is met het betreffende dier. In dit rapport wordt onder andere beschreven wat het dier nodig heeft. Op basis van deze bevindingen kunnen wij een passend en
begeleidend overgangstraject bieden.

Gastgezinnen
Eerdere ervaringen van de initiatiefnemers van ‘Uit het Lab’ hebben er toe geleid om dieren
niet gelijk vanuit de instelling te plaatsen bij de nieuwe eigenaar(s), maar ook geen gebruik te
maken van pensions tijdens het overgangstraject van de dieren. Voor de voormalig proefdieren kan de overgang naar een nieuwe situatie groot zijn en met enige stress gepaard gaan,
waardoor er een verminderde weerstand kan ontstaan. Hierdoor zagen wij in het verleden
met enige regelmaat een tijdelijke fysieke terugslag, diarree, een verminderde eetlust en oogen oorontstekingen als dieren gelijk bij een nieuwe eigenaar werden geplaatst of eerst in een
pension werden ondergebracht.
Het gastgezin vormt de basis van een succesvolle plaatsing. Zij laten de dieren rustig wennen
aan een huiselijke omgeving en werken aan de aandachtspunten (socialisatie/training) die
aanbevolen zijn tijdens de overdracht vanuit de instelling. In het gastgezin wordt de nieuwkomer opgevangen door een sociale en evenwichtige hond zodat er ook op een natuurlijke
wijze geleerd wordt. Belangrijke punten zijn het aanlijnen, wandelen aan de riem, gewenning
aan geluiden en beelden, verkeersgewenning, het zindelijk worden, benchtraining en het signaleren van angst. Dat laatste heeft met name gevolgen voor het selecteren van een geschikt
adoptiegezin. De observaties van het gastgezin zijn bepalend voor wanneer een dier toe is
aan adoptie. Dieren die op latere leeftijd een instelling verlaten hebben bijvoorbeeld vaak
meer tijd nodig om te wennen aan hun nieuwe omgeving. Het gastgezin stelt op deze manier
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een rapport samen en op
basis hiervan wordt gekeken
of het betreffende dier toe is
aan plaatsing. De matching
kan beginnen…

Matching
Een succesvolle herplaatsing ontstaat wanneer er
een match is tussen dier en
mens; hierbij hebben onze
gastgezinnen en huisbezoekers een belangrijke rol bij
de volgende aspecten:
• S creening van de potentiele adoptiegezinnen door
één van onze huisbezoekers: vaststellen welke
wensen en verwachtingen zij hebben van hun
toekomstig huisdier, zodat
duidelijk wordt of het
gezin om kan gaan met
de algemene gedragskenmerken van een voormalig proefdier. Maar ook of – en tot welke
hoogte – de adoptant wil investeren in de tijd en energie die het betreffende dier nodig
heeft.
• Een goed beeld vormen van het gedrag, karakter en de behoeften van het dier richting het
adoptiegezin: informatie verschaffen over de socialisatiefase waarin het dier zich bevindt.
Geen enkel dier is hetzelfde. Wat is de begeleiding die het dier nodig heeft? Wat kan en mag
een adoptiegezin nog verwachten aan eventuele aanpassingen van hun nieuwe huisdier?
Pas als men over deze twee profielen (van mens én dier) beschikt, kan er sprake zijn van een
match die kan leiden tot een succesvolle herplaatsing.

Begeleiding van nieuwe eigenaar(s)
Voor de nieuwe eigenaar(s) blijft ‘Uit het Lab’ altijd beschikbaar voor informatie en advies. Na
de plaatsing heeft iedereen tijd nodig om aan elkaar en aan de nieuwe situatie te wennen.
Dit kan enkele weken of misschien langer duren. De begeleiding en nazorg van ‘Uit het Lab’
bestaat in elk geval uit de volgende contactmomenten:
• Zeven tot tien dagen na plaatsing neemt de huisbezoeker telefonisch contact op met de
nieuwe eigenaar(s) en inventariseert de bevindingen, geeft waar nodig advies en neemt
actie als de situatie daar om vraagt.
• Na zes weken brengt de huisbezoeker een nazorgbezoek. Daarna wordt de definitieve
plaatsingsovereenkomst opgesteld en de chip overgezet op naam van de nieuwe eigenaar.
Onze gastgezinnen en huisbezoekers zijn belangrijke schakels in een succesvolle herplaatsing. Daarom verlenen wij ondersteuning aan onze vrijwilligers, zodat zij optimaal en met veel
plezier kunnen functioneren. Wij werken daarbij intensief samen en voeren periodiek overleg
met hen. Ook wordt er door de organisatie geïnvesteerd in begeleiding, kennis en kunde van
onze gastgezinnen en huisbezoekers.
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Succesverhaal
Dat een mooie toekomst als gezinshond mogelijk is, bewijst onder andere de groep van 30
voormalig laboratorium beagles die allemaal een nieuw huis gevonden hebben en die maandelijks een gezamenlijke wandeling maken in het hondenbos in de omgeving van Apeldoorn.
Op bijgevoegde foto’s zien we deelnemers Arie en Dex; dankzij goede opvang zijn zij uitgegroeid tot vrolijke, sociale en blije viervoeters.

Samenwerking
Overweegt u met uw instelling adoptie van voormalig proefdieren? Wij willen ons, samen
met u, inspannen om herplaatsing van uw dieren mogelijk te maken. Hierbij willen wij graag
gezamenlijk een constructie realiseren om tot een evenredige verdeling van de kosten voor
de herplaatsing te komen.
Graag komen wij bij u langs om over de mogelijkheden voor herplaatsing te praten!

Belangrijke overwegingen
• Wij maken gebruik van een overgangstraject voor de dieren om zo tot een succesvolle
•
•
•
•
•
•

herplaatsing te komen.
Geen directe plaatsing bij nieuwe eigenaar.
Geen gebruik van pension, alleen van gastgezinnen. De dieren worden opgevangen in
een huiselijke omgeving.
De bevindingen van de vaste dierverzorger worden meegenomen in het overgangstraject en in de begeleiding van het betreffende dier.
Wij geven aan de instelling een vrijwaring af voor aan gezondheid van het dier gerelateerde aanspraken.
De dieren die voor herplaatsing in aanmerking komen halen wij op bij de instelling.
Bij dit alles staat discretie hoog in het vaandel: de herkomst van het dier en het soort
onderzoek waarvoor het dier is gebruikt, worden niet bekend gemaakt.
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