
Een proefdier als huishond!
!
Even dacht  Annemarie Hop: 
Waar ben ik aan begonnen?  
Maar ‚labhond' Muppet went!
al aardig.!!
Enschede - Annemarie Hop uit 
Enschede had een labrador 
retriever die in mei dit jaar op 13-
jarige leeftijd overleed. Toen 
werd het stil in huis. Heel stil.!
Ze dacht erover een nieuwe 
hond te nemen. Het moest er in 
elk geval eentje worden uit het 
asiel. "Daar zitten zo veel dieren 
die het niet verdient hebben om 
in een hokje te worden op-
gesloten. Het is belangrijk dat die 
een nieuw krijgen. Sprokkel de 
labrador had ik ook uit het 
opvangcentrum. Ze was 6 jaar 
toen ik haar kreeg.”!
Toen ze eenmaal had besloten 
om een nieuwe hond te nemen, 
bezocht ze het dieropvangcen-
trum, waar ze een labrador 
aantrof. Hop: „Ik heb een rondje 
mee gelopen. Het was een heel 
leuk dier, maar ik vergeleek hem 
steeds met m’n overleden hond. 
Daar werd ik niet vrolijk van. Het 
was ook niet eerlijk. Toen ben ik 
naar een ander ras gaan kijken.”!
Welk ras zou bij haar passen? 
Een hond moet voor de Ensche-
dese een maatje zijn, lief en aan-
hankelijk, dol op knuffelen en een 
beetje eigenwijs. "Ik ontdekte dat 
een beagle goed bij mij zou 
passen. Daar ben ik gericht naar gaan zoeken en kwam op de site van de Stichting hulp en 
herplaatsing huisdieren (shhh.nl) uit Leeuwarden terecht.”!!
De Shhh is een stichting die zich heeft gespecialiseerd in het herplaatsen van proefdieren de club 
bestaat inmiddels vijftien jaar en heeft tussen zeshonderd en zevenhonderd honden en 150 katten 
uit proefdierlaboratoria herplaatst. Momenteel wordt voor vijftig labbonen een tehuis gezocht.!
Het doel van de stichting stond Annemarie Hop wel aan en ze meldde zicht bij de Shhh voor een 
hond. Ze werd thuis bezocht door iemand van de stichting voor een intakegesprek, bracht een 
bezoekje aan Leeuwarden en volgende verplichte voorlichtingsbijeenkomst om te leren hoe een 
labhond het beste kan worden aangepakt.!

http://shhh.nl


Een proefdier uit een klinische omgeving is weinig gewend. De anderhalf jaar oude beagle Muppet 
van Annemarie Hop moest vooral wennen aan allerlei onbekende geluiden: Als ze een stoel 
verschoof, schrok hij zich rot. De strijkbout iets te hard neergezet op het ijzeren rekje? Angst. De 
koelkast die opengaat? Een eng monster met een grote lichtgevende bek……..!
„Hij was aanvankelijk van alle nieuwe indrukken zo moe als een hond. Hij had geen tijd om te eten 
of te spelen. Maar dat is nu al veel beter geworden, terwijl ik hem pas goed een week heb. Hij is 
veel energieker. Hij laat zich al knuffelen door mij, maar er is nog geen hechting. Je wilt zo graag. 
maar je moet gewoon geduld hebben.”!
Op aanraden van de stichting liet Hop haar nieuwe aanwinst aanvankelijk alleen in de tuin uit. 
„Maar ik ben er al het Volkspark mee in geweest en heb een lange wandeling op Twickel met hem 
gemaakt.” Op het landgoed in Ambt Delden brak voor het eerst iets van wederzijds plezier door, 
vertelt Hop. „We hebben samen gewandeld en Muppet en ik genoten er met volle teugen van. 
Toen kreeg ik het gevoel dat we maatjes zijn. En dat wil ik ook graag, een maatje”!
Muppet snuffelt ondertussen de tuin door. Hij steekt zijn neus onder de heg van de buren en hoopt 
dat de buurhonden buiten zijn. Lekker samen neuzen, dat wil hij. Op het gras twee uitgekauwde 
mergpijpjes. Daar kan ie ook aan wennen. Maar bij vreemden blijft de hond het liefst op veilige 
afstand. Je kunt nooit weten met mensen.!
De Enschedese hondenliefhebster weet niet aan welke proeven haar hond heeft blootgestaan. 
„Dat wil ik ook niet weten, want ik wil Muppet open benaderen. Ik wil hem onbevooroordeeld 
tegemoet treden.”!
Hop beseft dat het nog wel even kan duren voordat Muppet het nieuwe leven heeft aanvaard. Ze 
heeft er vertrouwen in dat het lukt. „Hoe dan ook, alles is beter dan in het laboratorium zitten, 
toch?" !!
Dierproeven!
   
Magda Elsinga van de Shhh weet uit welk laboratoria de dieren komen en waarvoor ze zijn 
gebruikt, maar vertelt er niets over. „Ik heb een geheimhoudingsverklaring getekend over de 
herkomst en het gebruik. Alleen onder die voorwaarde willen de laboratoria meedoen en dat 
respecteer ik.”!
"Onze maatschappij kiest er voor veilige medicijnen en medische hulpmiddelen te willen voor ons 
zelf én voor onze huisdieren. Hiervoor worden nog steeds op grote schaal dierproeven 
noodzakelijk geacht. De verantwoordelijkheid voor deze dieren kunnen we niet alleen bij de 
bedrijven leggen die dierproeven uitvoeren. De dieren zijn de verantwoordelijkheid van ons 
allemaal.”!
De honden en katten kunnen nogal angstig reageren, omdat ze weinig gewend zijn. Elsinga: „Maar 
we begeleiden de mensen die een hond nemen.  Als je snel wilt, moet je juist langzaam gaan. We 
hebben in de vijftien jaar dat we dit werk doen, nooit onoverkomelijke problemen gehad. Niet 
lichamelijk en niet qua gedrag.”!
 „Veel proefdieren worden na een experiment in een ander experiment geplaatst of gedood voor 
nader onderzoek. Sommige dieren verlaten een experiment echter levend en gezond en worden 
gedood omdat er anders geen plaats meer voor is. Voor die dieren zet onze stichting zich in.”!!
Anti- dierproeven.!!
Leden van de Anti Dierproeven Coalitie haalden vorig jaar vijf voor het laboratorium bestemde 
beagles weg bij een fokker in Noord-Brabant. Ze namen de dieren zelf in huis. De vijf leden 
stonden vorige week terecht bij de rechtbank in Den Bosch.!
Volgens de Coalitie worden de beagles gebruikt door MSD Animal Health in Boxmeer, waar onder 
meer vaccins tegen de ziekte van Weil op de honden worden getest.!
Beagles worden volgens de actiegroep gebruikt omdat ze een zachtaardig karakter hebben, altijd 
vrolijk zijn, altijd kwispelen en niet agressief zijn. Ze zijn niet te groot, niet te klein en gemakkelijk te 
houden. En de vijf ontvoerde beagles? „Het gaat goed met ze


