
Q&A adoptie van proefdieren 

 

Waarom adoptie van proefdieren? 

De Belgische wetgeving (KB 29 mei 2013) voorziet dat “de Ethische Commissie kan toestaan dat 
proefdieren die gebruikt zijn of bestemd waren om te worden gebruikt in dierproeven, worden 
vrijgegeven voor adoptie of opnieuw in hun habitat of een voor de soort geschikt dierhouderijsysteem 
worden geplaatst, mits de gezondheidstoestand van het proefdier dit toelaat en er geen gevaar bestaat 
voor de volksgezondheid, de dierengezondheid of het milieu en er passende maatregelen genomen 
zijn om het welzijn van het proefdier te garanderen”. 

De faculteit Diergeneeskunde van de UGent wil haar verantwoordelijkheid opnemen voor het lot van 
haar proefdieren.  Adoptie kan onder bepaalde voorwaarden (zie verder) een ethisch verantwoorde 
keuze zijn. 

 

Welke dieren worden ter adoptie aangeboden? 

In principe kunnen alle dieren die ingezet worden voor onderzoek vrijgegeven worden voor adoptie. 
In de praktijk wordt, op basis van het wettelijk kader, geval per geval bekeken welke dieren geschikt 
zijn.  

Zo dient de gezondheid van de dieren toe te laten hen voor adoptie aan te bieden. Dieren in goede 
gezondheid komen sowieso in aanmerking. Soms is extra opvolging nodig, bijvoorbeeld bij 
ouderdomsverschijnselen. In een dergelijk geval wordt eerst nagegaan of de levenskwaliteit van het 
dier voldoende gegarandeerd kan worden na adoptie en onder welke voorwaarden dat kan. 

 

Hoe verloopt het adoptieproces? 

De faculteit Diergeneeskunde heeft de Belgische wetgeving over adoptie van proefdieren omgezet in 
een adoptieprocedure, waarbij het welzijn van het proefdier centraal staat. Hiervoor is een werkgroep 
actief, de Adoptiecommissie, die bestaat uit 10 leden van de Ethische Commissie. 

• Indien u geïnteresseerd bent om een bepaald proefdier te adopteren, vult u een vragenlijst in 
waarin gepolst wordt naar uw verwachtingen, alsook de omgeving waarin het dier terecht zou 
komen. 

• Voor alle dieren behalve honden en katten, wordt een adoptiedossier opgesteld. Dat bestaat 
onder meer uit de hierboven beschreven ingevulde vragenlijst. Dit dossier wordt voor 
evaluatie doorgestuurd naar de Adoptiecommissie.  

• Voor honden en katten is er echter een tussenstap. Hier wordt u, na het insturen van de 
vragenlijst, gecontacteerd voor een gesprek met een gedragsspecialist op de faculteit 
Diergeneeskunde in Merelbeke. In dat gesprek overloopt de gedragsspecialist met u de 
vragenlijst en wordt gekeken hoe dit specifieke dier het best kan worden geïntegreerd in uw 
thuisomgeving. 

• Nadat de Adoptiecommissie het dossier heeft geëvalueerd, bezorgen wij u haar advies. Indien 
dit advies positief was, neemt de verantwoordelijke van de onderzoeksgroep die eigenaar is 



van het dier contact met u op om een datum af te spreken waarop u het dier komt halen. Op 
die dag wordt ook het adoptiecontract besproken en ondertekend. 

• De adoptieprocedure duurt gemiddeld vier weken voor een hond of een kat. Voor andere 
diersoorten is dit twee weken. 

 

Hoeveel kost het om een proefdier te adopteren? 

Er wordt geen vergoeding gevraagd om een proefdier te adopteren. De persoon die het dier adopteert 
krijgt daar ook geen vergoeding voor. De onderzoeksgroep die eigenaar is van het dier biedt in 
sommige gevallen wel extra ondersteuning aan, bijvoorbeeld als er extra opvolging nodig is om 
gezondheidsredenen. 

 

Wat kan ik verwachten wanneer ik een proefdier adopteer? 

Een proefdier heeft andere ervaringen dan een dier dat als gezelschaps- of hobbydier gekocht is. Ten 
eerste is de omgeving in een onderzoeksinstelling voor de meeste diersoorten heel anders dan in een 
huiselijke  omgeving. De dieren moeten langzaam wennen aan hun nieuwe omgeving.  
Daarnaast zijn dieren gebruikt in onderzoek wel gewoon om vastgenomen te worden, maar is dit in 
sommige gevallen een minder aangenaam contact dan wanneer een baasje zijn huisdier hanteert. Ook 
hier is soms wat tijd nodig om de nieuwe eigenaars te leren kennen.  
Het is dus belangrijk dat, wie een proefdier adopteert, genoeg geduld en tijd kan opbrengen zodat het 
dier kan wennen aan de nieuwe thuissituatie. Omdat honden en katten het verschil tussen onderzoeks- 
en adoptie-omgeving vaak het meest verschillend ervaren, wordt hier bijzondere aandacht aan 
besteed tijdens het adoptieproces. 

 

Waar kan ik mij aanmelden voor de adoptie van een proefdier? 

Wie geïnteresseerd is om een voormalig proefdier te adopteren, kan dit melden via 
adoptiedgk@ugent.be. Uw naam wordt dan opgenomen in onze database, met de diersoort waarin u 
geïnteresseerd bent. Wanneer een dier van de door u gekozen diersoort vrijkomt voor adoptie, sturen 
we u een e-mail. U kan dan vrijblijvend beslissen of u dat specifieke dier wenst te adopteren. Hou er 
rekening mee dat het enige tijd kan duren vooraleer u wordt gecontacteerd (soms maanden tot jaren), 
aangezien we niet op elk moment dieren ter adoptie hebben. 

Indien u niet langer geïnteresseerd bent in het adopteren van een proefdier, vragen wij u ons een 
seintje te geven, zodat we de database up-to-date kunnen houden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Adoptiecommissie via adoptiedgk@ugent.be 


