
Algemene informatie betreffende ex-labo beagles

Alvast bedankt voor uw interesse in onze ex-labobeagletjes. Deze hondjes zijn gedurende een 
variabele tijd – maximum 7 jaar - in een laboratorium aanwezig geweest, waar zij ingezet werden 
voor (veelal wettelijk verplichte) dierproeven. Voor veel van deze dieren zijn er geen lange termijn 
effecten, waardoor zij na hun tijd als proefdier perfect van hun verdere leven kunnen genieten als 
gezinshond. 

De laboratoria waar wij mee samenwerken zijn intensief bezig met het optimaliseren van het welzijn
van deze beagles in het labo: ruime verblijven waar zij met meerdere dieren samen zitten,  
persoonlijke aandacht van lieve verzorgers, meerdere groeps-speeluurtjes per week in een 
indoor/outdoor speelterrein, wandelingen met bedrijfswerknemers, aromatherapie, 
geluidstherapie, etc. Hierdoor merken we dat deze dieren zich vaak goed aanpassen aan het 
gezinsleven. 

Ondanks deze inzet van de laboratoria, blijft de verhuis naar een eigen gezin een hele aanpassing 
voor deze hondjes. Daarom is het belangrijk dat u als adoptiegezin de hondjes de tijd geeft om zich 
aan te passen aan verschillende nieuwe zaken, en dit langzaam opbouwt (wandelingen, bezoek, 
andere diersoorten, autorijden, losse eetbakken, etc). Het team van AWP Jodipro vzw is steeds 
beschikbaar voor begeleiding en advies hieromtrent. Als deze hondjes de tijd gegeven wordt, zien 
we zelden problemen. 
Uiteraard kunnen wij niet garanderen dat deze hondjes meteen zindelijk zijn, al gaat dit ook vaak 
snel goed als de adoptant hier enige tijd en aandacht aan besteed. 

Aangezien deze dieren hun hele leven lang in groep gehuisvest werden met andere beagles, kiezen 
wij ervoor om hen niet in een gezin te plaatsen waar zij als enige hond aanwezig zijn. We merken 
dat onze beagles, naast dat zij het gezelschap van een soortgenootje appreciëren, ook veel hebben 
aan een andere hond die de wereld kent en weet hoe het er in een gezin aan toe gaat. 
Desalniettemin is het ook prima om twee ex-labobeagles samen te adopteren indien kandidaat 
baasjes nog geen hond hebben. Zelden krijgen wij van het laboratorium toch het advies om een 
bepaalde hond alleen te plaatsen als deze minder opgezet is met soortgenootjes. Dit gebeurt bij 
slechts 2% van onze hondjes, dus zeer zelden. 

Alle ex-labobeagles krijgen een gezondheidscontrole alvorens zij het laboratorium verlaten en 
nogmaals een gezondheidsonderzoek door één van onze eigen dierenartsen bij aankomst. Voor de 
beagles die ter adoptie vrij komen, zijn er geen gevolgen van de dierproeven. Uiteraard blijven dit 
gewoon levende dieren en kunnen zij, net als iedere andere hond, ook ziek worden. Zaken die wij bij
beagles af en toe tegenkomen zijn epilepsie, oogaandoeningen en kruisbandletsels, alsook 
gevoeligheid voor tandsteen (dagelijks tandenpoetsen wordt geadviseerd bij iedere hond). Indien 
eventuele chronische problemen bij ons bekend zijn komen de hondjes ter adoptie als ‘Special 
Needs Hondjes’ en worden kandidaat baasjes hier steeds volledig over geïnformeerd. 

Ex-labo beagles zijn enorm lieve hondjes die nog bergen liefde te geven hebben, en dit ook graag 
ontvangen. Genieten van avondjes in de zetel bij de baasjes, lange wandelingen in het bos of op het 
strand, of speeluurtjes met andere hondjes in de tuin of weide. Zij hebben, ondanks hun ietwat 
specifiek verleden, dezelfde behoeftes en persoonlijke voorkeuren als iedere andere hond. 

Als maatschappij maken wij gebruik van proefdieren, laat ons er dan ook samen voor zorgen dat 
deze dieren goed verzorgd worden: voor, tijdens maar ook na hun leven als proefdier. 


