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In mijn buurt zie ik vaak een oudere man wandelen met een 
labrador. Ik ken hem niet, heb nog nooit een echt serieus gesprek 
met hem gehad. Wel heb ik hem al vaak gecomplimenteerd met zijn 
mooie hond en de bijzondere band die ze duidelijk hebben. Telkens 
zie ik dan dat zijn ogen glunderen. Je ziet meteen dat hij het fijn 
vindt dat iemand opmerkt hoeveel ze voor elkaar betekenen. Want is 
hij niet bijzonder, de band tussen hond en mens? 

Hoe kan ik deze oudere man vertellen dat er in Maastricht veel 
labradors gebruikt worden in dierproeven? Hoe kan ik hem vertellen 
dat er op dit moment labradors opgesloten zitten, die gebruikt zullen 
worden in onderzoeken naar hartkwalen bij de mens? Dat er via een 
ingebrachte pacemaker hartfalen, infarcten en hartritmestoornis-
sen worden opgewekt bij deze honden. Dat zo’n 15% tot 30% van 
de honden al meteen sterft tijdens het experiment zelf, en dat de 
overige honden zullen sterven de dagen erna.

Zou hij me geloven als ik hem vertel dat de Hartstichting deze 
gruwelijke experimenten betaalde? Misschien is hij zelf wel een 
hartpatiënt die maandelijks doneert aan stichtingen zoals de Hart-
stichting. Hij hoopt waarschijnlijk dat dit soort goede doelen echt 
‘goed’ doen met zijn donatie. Hoe zou hij reageren als ik hem vertel 
dat er met donaties van goedbedoelende mensen labradors zoals 
de zijne, gebruikt en gedood worden. Dat deze honden lijden en 
gedood worden. Dat hun leven bestaat uit pijn, angst en dood. Wat 
een contrast met zijn labrador!

En toch zou iedereen moeten weten wat er met deze dieren gebeurt. 
Het ergste dat deze honden kan overkomen, is dat niemand hun 
lijden kent. Bewustmaking is de eerste stap naar stopzetting van dit 
dierenleed. En dat is wat ik wil. Dat dit leed stopt. De donateurs van 
de Hartstichting hebben de sleutel in hun handen. Nu ze weten dat 
de Hartstichting de naam ‘goed doel’ niet echt waard is, lijkt het me 
maar niet meer dan normaal dat ieder van hen zijn conclusies trekt. 
Want geld geven aan de Hartstichting is investeren in hondenleed. 
Het geld van lieve en goed bedoelende mensen wordt zonder dat 
ze het weten gebruikt voor experimenten op labradors. Ik ben een 
enorme voorstander van wetenschappelijk onderzoek! Maar weten-
schappelijk onderzoek over de ruggen van onschuldige labradors, 
neen, dat is voor mij altijd onacceptabel.

De volgende keer dat ik die oude man met zijn labrador zie, ga ik 
toch eens wat uitgebreider met hem praten.

Omdat dieren geen gebruiksvoorwerpen zijn!

Danny Flies
Voorzitter
Anti Dierproeven Coalitie (ADC)

BESTE DIERENVRIEND,
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HARTSTICHTING JAAGT HONDEN
DE DOOD IN

In de Centrale Proefdier Voorzieningen (CPV) van de Universiteit Maastricht worden al tientallen 
jaren vele proefdieren gebruikt. Ook honden worden veelvuldig ingezet. Deze experimenten zorgen 
voor veel leed bij de dieren. De experimenten op honden krijgen steevast code 5 (1) mee, de op één 
na hoogste schaal van ongerief.

Bron: Ongerief bij proefdieren, aanvraag dierexperiment Universiteit Maastricht

Met geld van de Hartstichting worden honden en andere proefdieren aangekocht, instrumenten aangeschaft, de gebruikerskosten van het CPV en de betrok-
ken dierproefnemers en -verzorgers betaald. In een groot aantal publicaties staat vermeld dat de Hartstichting deze experimenten financiert. 

In onderstaande tabel staat een overzicht van de betrokken onderzoekers, het gebruikte aantal honden dat weergegeven is in de publicaties, het financie-
ringsnummer van de Hartstichting, publicatiedatum en titel van de publicatie. Hieruit blijkt dat de Hartstichting sinds 2004 maar liefst 12 experimenten op 
170 honden heeft gefinancierd.

HOOFD ONDERZOEKERS AANTAL 

HONDEN

GEFINANCIEERD DOOR HARTSTICHTING GEPUBLICEERD PUBLICATIE

8 NHS 2000.189 + NHS 2000.227 27-07-2004 Left bundle branch block induces ventricular  

remodelling and functional septal hypoperfusion.

6 NHS 2000.189 15-09-2005 Tailoring cardiac resynchronization therapy using interventricular asynchrony. 

Validation of a simple model.

12 NHS 98.042 20-07-2006 Temporal patterns of electrical remodeling in canine ventricular hypertrophy: 

focus on IKs downregulation and blunted beta-adrenergic activation.

8 NHS 2000.189  +NHS 2000.227 05-11-2006 Calculation of effective VV interval facilitates optimization of AV delay and VV 

interval in cardiac resynchronization therapy

16 NHS 2000.189 + NHS 2000.227 04-07-2007 Cardiac resynchronization therapy cures dyssynchronopathy in canine left 

bundle-branch block hearts.

37 2003B047 22-04-2010 Myocardial infarction does not preclude electrical and hemodynamic benefits 

of cardiac resynchronization therapy in dyssynchronous canine hearts.

24 COHFAR (grant 01C-203) 05-04-2012 Vectorcardiography as a tool for easy optimization of cardiac resynchroniza-

tion therapy in canine left bundle branch block hearts.

16 COHFAR (01C 203) 12-06-2013 Transseptal Conduction as an Important Determinant for Cardiac Resyn-

chronization Therapy, as Revealed by Extensive Electrical Mapping in the 

Dyssynchronous Canine Heart

6 COHFAR (grant 01C-203) NHS 2012T010 06-08-2013 Comparative Electromechanical and Hemodynamic Effects of Left Ventricular 

and Biventricular Pacing in Dyssynchronous Heart Failure

12 COHFAR (grant 01C-203) NHS 2012T010 02-09-2013 Electrophysiological and Hemodynamic Effects of Vernakalant and Flecainide 

During Cardiac Resynchronization in Dyssynchronous Canine hearts

16 NHS2010B216 21-04-2014 Interventricular Differences in b-Adrenergic Responses in the Canine Heart: 

Role of Phosphodiesterases

9 COHFAR (grant 01C-203) ?/01/2014 Acute electrical and hemodynamic effects of multisite left ventricular pacing for 

cardiac resynchronization therapy in the dyssynchronous canine heart.

TOTAAL HONDEN 170 Bron: www.pubmed.com
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Bron: www.pubmed.com Bron: www.pubmed.com

/  Wat gebeurt er met de honden?

Via een ingebrachte pacemaker worden hartfalen, infarcten en 

hartritmestoornissen opgewekt bij de honden. Het opwekken van 

hartfalen duurt zo’n 4 weken. Het opwekken van hartfalen, infarcten 

en hartritmestoornissen zorgt voor een enorme uitval van de proef-

dieren. Zo’n 20% van de honden sterft al tijdens het experiment zelf. 

De overige honden zullen sterven tijdens het opofferingsexperiment 

dat een dag duurt. Na afloop wordt het hart verwijderd en nader 

onderzocht.

/ Onderzoek op onderzoek

Momenteel loopt er een experiment op 39 labradors in  

Maastricht (2). Het zoveelste onderzoek op honden aan de  

Universiteit Maastricht.  Deze studie wordt overigens gefinancierd 

door de Britse Hartstichting. Het COHFAR project (3) is het meest 

recente project waar de Hartstichting in participeert. In Maastricht 

werden met deze bijdrage al 5 studies gefinancierd waarbij 67 

honden de dood vonden.

Volgens de cijfers van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 

zijn er van 2004 tot 2012  maar liefst 323 honden gebruikt in 

onderzoek aan de Universiteit Maastricht(4). Labradors, afgekeurde 

politiehonden, greyhounds, golden retrievers en beagles waren de 

dupe in vaak zeer pijnlijke experimenten (zie bijlage A).

Van 2004 tot 2014 zijn er 170 honden vernoemd in publicaties die 

gefinancierd zijn door de Hartstichting. 1 op de 2 honden die ge-

dood werden in het proefdiercentrum van de Universiteit Maastricht 

werd betaald met geld van de donateurs van de Hartstichting.

INSTELLINGEN
Universiteit Maastricht

GEBRUIK HONDEN PER JAAR
2004 43

2005 43

2006 35

2007 53

2008 29

2009 13

2010 33

2011 44

2012 30

TOTAAL AANTAL HONDEN 323

Bron: Zo Doende rapport  
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bron: Welzijnsevaluatie, dierexperiment Universiteit Maastricht
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ONWETENDE

De Hartstichting informeert haar donateurs uitgebreid via de website, sociale media, persberichten 
en via digitale en papieren nieuwsbrieven. Via het jaarverslag legt de Hartstichting verantwoording 
af aan haar achterban. Slechts heel summier wordt aangegeven dat de Hartstichting dierproeven 
financiert. De Hartstichting zegt het volgende over dierproeven op haar website:

“Onze missie is hart- en vaatziekten te bestrijden. Daar besteden 

wij de giften aan die we hebben gekregen. Bij een deel van het 

wetenschappelijk onderzoek dat we financieren worden dierproeven 

gedaan. We zijn ons ervan bewust dat dit gevoelig ligt. Helaas zijn 

dierproeven nog steeds nodig om medische vooruitgang te realise-

ren voor hart- en vaatpatiënten.” 

Echter op geen enkele wijze wordt duidelijk gemaakt welke  

dierproeven gefinancierd worden, welke bedragen er gespendeerd 

worden aan de experimenten, wat voor leed dat veroorzaakt bij  

proefdieren en welke proefdieren hiermee gemoeid zijn. In geen 

enkel jaarverslag wordt openheid van zaken gegeven.

Zoals de Hartstichting al aangeeft, ligt het gebruik van proefdieren 

gevoelig in de maatschappij. Het bewust toebrengen van letsel aan 

een gezond wezen is niet iets om trots op te zijn. Maar dit is wel de 

kern waar het bij dierproeven om draait. In de experimenten aan 

de universiteit Maastricht worden moedwillig hartritmestoornissen, 

hartfalen en hartinfarcten opgewerkt bij gezonde honden.

DONATEURS
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PUBLIEKE
OPINIE

In 2009 overhandigde ADC 59.000 handtekeningen aan de  

Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven, onderdeel van de 

Tweede Kamer, met als doel stopzetting honden- en kattenexperi-

menten (5).

In een IPSOS-enquête uit 2012 werd de Belg gevraagd of hij of zij 

voor of tegen een verbod op honden- en kattenexperimenten is. 

Maar liefst 81% van de ondervraagden gaf aan voor een verbod te 

zijn (6). Wij nemen aan dat dit percentage niet veel zal verschillen 

van de opinie in Nederland.

ADC-campagneleider Robert Molenaar en voorzitter Danny Flies zijn 

onderdeel van het uitvoerende comité van het Europese Burgeri-

nitiatief om dierproeven te verbieden. Meer dan 1 miljoen mensen 

hebben het Europese Burgerinitiatief in Europa getekend (7).  

Dit Europese Burgerinitiatief zal binnenkort behandeld worden.  

 

Uit onze activiteiten blijkt dat een meerderheid van de bevolking te-

gen dierproeven is. Het gebruik van honden, onze trouwe viervoeters, 

en katten, ligt al helemaal gevoelig. Het is dan ook zeer waarschijn-

lijk dat een groot gedeelte van de donateurs van de Hartstichting 

een hond of kat thuis heeft. Deze mensen zouden wel twee keer 

nadenken om dierproeven te financieren met een gulle gift – als ze 

hiervan op de hoogte waren.  

Ook medewerkers van de Hartstichting zijn vaak niet bekend met het 

feit dat dierproeven gefinancierd wordt met de opbrengst van de col-

lectebus, de ledenwerving op straat of de indringende smeekbeden 

per post. Uit gesprekken met diverse fondsenwervers en vrijwilligers 

komt dit naar voren.

/ Oproep

ADC roept de Hartstichting op om geen dierproeven te financieren. 

ADC is bereid om het gesprek aan te gaan met de Hartstichting en/

of de Universiteit Maastricht. 

ADC  zet zich in om dierproeven te stoppen en te verbieden. Uit onderstaande activiteiten blijkt dat 
er een groot draagvlak voor is:

Bronnen:
1.  http://www.rug.nl/about-us/where-do-we-stand/quality-works/

research-ethics/proefdieren/dierenexperiment/ongerief-codes-
dec

2. ADC rapport ‘Huisdier of proefdier?’ 
3. http://www.ctmm.nl/en/projecten/hartvaat/cohfar

4.  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/jaarversla-

gen/2014/02/04/zo-doende-2012.html

5. https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/4968/i/5873

6. http://www.stopdierproeven.org/adc/enquete

7. http://www.stopvivisection.eu/nl 

Bijlage A



bijlage A
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