STOP DIERENLEED.
Eukanuba: the story
Tien maanden lang heeft een medewerker van een internationale dierenbeschermingsorganisatie undercover
gewerkt op een laboratorium waar IAMS, een grote diervoedersproducent, haar hondenvoeding laat testen.
Iams is de producent van verschillende diervoeders, waaronder het merk Eukanuba. Het geheel is in handen
van Proctor and Gamble. Uit de videobeelden die deze undercover medewerker heeft gemaakt, blijkt dat de
honden waarop in het laboratorium testen worden uitgevoerd, onder erbarmelijke omstandigheden worden
gehouden.
Zo zijn er beelden waar te zien is dat dieren waarvan de achterpoten opengesneden zijn ten behoeve van
onderzoek zonder enige verzorging op de vloer van een kantoor liggen, dat honden in metalen kooien op
roostervloeren worden gehouden en dat honden volstrekt neurotisch gedrag vertonen. Bovendien stelt deze
medewerker dat het in dit laboratorium een gangbare praktijk is dat de stembanden van honden doorgesneden
wordt om toch vooral geen overlast van deze dieren te hebben.
Bekijk de videobeelden (PETA)
Deze beelden dateren van eind vorig jaar en begin vorig jaar. Het is niet duidelijk onder welke omstandigheden
Iams deze testen nu uit laat voeren. Wel heeft Iams aangegeven dat de dieren inmiddels uit dit laboratorium
zijn weggehaald.
Op 1 december 2003 zond Tros Radar de beelden van dit undercover onderzoek uit.
Krista van Velzen in gesprek met Iams/Eukanuba
De beelden die Tros Radar 1 december 2003 uitzond over dierproeven van Iams hebben vele mensen geschokt.
Hierin waren honden te zien die onder vreselijke omstandigheden dierproeven moesten ondergaan. Deze
proeven vonden plaats in opdracht van Iams. De SP is direct een e-mail actie gestart waarin Iams om
opheldering werd gevraagd.
Vrijdag 9 januari 2004 heeft de SP samen met de Partij voor de Dieren, een gesprek gehad met
vertegenwoordigers van Iams/Eukanuba. Iams heeft gezegd erg geschrokken te zijn van de beelden, die zij
overigens al in maart 2003 gezien hadden. Iams heeft onmiddellijk de honden uit het laboratorium laten halen
en deze herplaatst. Vervolgens zijn alle banden met het onderzoeksinstituut verbroken. Iams zegt een protocol
te hebben waarin het gebruik van dierproeven omschreven staat. De huisvesting van de honden en de omgang
met de honden zoals op de beelden te zien was, zou geheel in strijd met dit protocol zijn. Iams zegt sinds dat
moment hun testen op honden en katten door een ander onderzoeksinstituut te laten uitvoeren. Wij wachten
nog op een harde toezegging om onaangekondigd dit onderzoekslaboratorium van Iams in Amerika te mogen
bezoeken. Iams zal ons ook op korte termijn aangeven om hoeveel proefdieren zij nu nog gebruiken en wat de
doeleinden van het onderzoek is waarvoor zij gebruikt worden.
Iams voert dus nog steeds dierproeven uit op honden en katten. Deze proeven bestaan uit urine en
uitwerpselen onderzoek, bloedonderzoek en onderzoek van spierbiopsen (waarbij een stukje van het
spierweefsel onder narcose wordt weggehaald). De honden en katten waarmee deze proeven gedaan worden,
zijn gehuisvest in onderzoekslaboratoria.
Voor alle duidelijkheid, IAMS/Eukanuba is niet de enige diervoederfabrikant die dergelijke proeven
uitvoert. De dierenbescherming heeft vrijwel alle producenten aangeschreven met de vraag om
openheid. Uit de respons bleek dat de grote producenten (bv Masterfoods Pedigree, Cesar, Whiskas,
Sheba, Frolic, Catsan) dergelijke proeven toepassen. De antwoorden van deze fabrikanten kun je vinden
op de website van de Dierenbescherming.
Wat nu?
Vind je net als mij dat er GEEN dierproeven uitgevoerd zouden moeten worden ten behoeve van
diervoeders, dan kun je het beste kiezen voor een merk dat garandeert dat er geen enkele test op
honden of katten wordt uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld Biofood, Yarrah en Schleckli.
Op de site van de Dierenbescherming zijn voorbeeldbrieven beschikbaar om ook aan andere producenten om
hun om openheid te vragen.
Bekijk de video over dierenleed bij Eukanuba (van dierenrechtenorganisatie PETA)
Weet je andere misstanden op het gebied van dierwelzijn? Wil je meedenken? Heb je tips, ideeën, vragen,
opmerkingen enz. over hoe Nederland diervriendelijker kan worden?
Krista van Velzen
SP Dossier Dierenwelzijn

