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Ondanks alle zorg ontkomt geen enkele zeugenhouder aan het feit dat er soms biggen niet levensvatbaar 
zijn. Een veilig, snel en humaan einde maken aan uitzichtloos lijden, is dan de opdracht. Bas Straathof 
investeerde in het Anoxia-concept en het voor zijn bedrijf praktisch maken van de euthanasiemethode.

Het keurig georganiseerde erf bij het zeugenbedrijf in Konings-
bosch is vanaf de openbare weg goed te bekijken. Echt opvallend is 
het niet, maar tegen de groene damwand bij de kopgevel van een 
van de stallen staat een container met groene cilinderflessen. Een 
blauw slangetje gaat de stal in. “Ik experimenteer met het Anoxia-
concept om niet levensvatbare biggen op een zo humaan moge-
lijke wijze te euthanaseren”, zegt bedrijfsleider Straathof. “Biggen 
sterven rustig en snel in de zuurstofloze omgeving in de Anoxia-
box die is gevuld met stikstofgas bevattende schuimbellen. Maar 
de methode moet ook praktisch toepasbaar zijn en op elke plek 
correct kunnen worden uitgevoerd.”
Straathof doelt daarbij op de afstand tussen het Anoxia-apparaat en 
de big die uitzichtloos lijdt. Een centrale opstelling van de Anoxia-
unit is voor een grootschalig bedrijf geen optie. “Maar een big on-
nodig langzaam laten sterven in het hok wil ik niet. Het oogt niet, 

Bas Straathof verlost niet te redden biggen uit hun lijden met Anoxia-concept 

Zorgvuldig en humaan

geeft onrust, is niet diervriendelijk en de gezondheid en hygiëne 
zijn er niet mee gediend”, benadrukt hij. “Daarom helpen we bij 
het ontwikkelen van een compleet uitgeruste mobiele unit die ons 
maximale flexibiliteit biedt. Veilig en volautomatisch.”

Zorgtaken
Het minimaliseren van het aantal te euthanaseren dieren is uiter-
aard het eerste waar Straathof en zijn personeel aan werken. Ofte-
wel: de bigoverleving zo hoog mogelijk krijgen. Dat betekent goed 
voeden van de zeugen, een hoge gezondheidsstatus op het bedrijf 
en meer focus in de fokkerij op robuuste biggen. 
Cruciaal voor het beperken van biggensterfte zijn de dagen rond 
het werpen. Dan zijn medewerkers van Straathof dag en nacht 
in de kraamafdelingen te vinden. Tijdig de warmtelampen in-
schakelen en biggennesten instrooien met zaagsel en kalk op de 
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vloeren. Maar vooral zeugen helpen bij het werpproces en biggen 
een goede levensstart geven. Natte biggen onder de warmtelamp 
leggen, biest verdelen en waakzaam toezien. “24/7 aandacht kun-
nen geven, is het voordeel van onze bedrijfsvoering. We hebben 
de handjes ervoor en zetten personeel gericht in op die zorgtaken. 
Dat maakt ons meer flexibel om de puntjes op de i te zetten”,  
zegt hij. “Op onze manier kunnen we de uitval in de kraamstal  
- inclusief de geëuthanaseerde biggen - onder de 9 procent houden.”

Beslisboom
Ondanks alle inspanningen ontkomt Straathof niet aan het vroeg-
tijdig beëindigen van een biggenleven. Daarbij is de beslisonder-
steuner voor euthanasie van niet levensvatbare dieren van Anoxia 
de basis. “Maar die beslisboom is bedrijfsspecifiek gemaakt omdat 
het in de praktijk niet altijd even zwartwit is”, zegt Straathof.  
“Zwakke biggen die niet op eigen kracht uit het verwarmde biggen-
nest komen, worden aan het uier geholpen. Hebben ze een zuig- en 
slikreflex en nemen ze wat biest op, dan maken ze een kans om 
erdoor te komen. Maar hebben ze dat niet, dan worden ze onder 
de warmtelamp teruggelegd. Liggen ze bij een volgende controle-
ronde nog steeds op dezelfde plek, dan is wel duidelijk dat langer 
lijden bespaard moet blijven. Leuk is het niet, maar we doen het zo 
zorgvuldig en humaan mogelijk.”

Meer weten over de ervaringen van Bas Straathof met het 
Anoxia-concept? Ga naar www.varkens.nl, lees het verdiepende 
artikel en kijk bij Bedrijf in beeld.

BEDRIJFSGEGEVENS

Biguitval blijvend laag

Om de lat op zijn zeugenbedrijf beetje bij beetje hoger te leggen, 
pakt Bas Straathof specifieke thema’s bij de kop. Bigoverleving 
is er daar één van. “Invloedfactoren worden stuk voor stuk 
tegen het licht gehouden. Over de drie belangrijkste verbeter-
punten maken we afspraken. Veranderingen blijven we steevast 
toepassen gedurende een afgebakende periode. Na een evaluatie 
wordt een wijziging al dan niet structureel doorgevoerd.”

Inzet van warmtelampen

Een mobiele Anoxia maakt flexibel

Bas Straathof (29) woont in Veghel en is bedrijfsleider op de 
Sebava-locatie met 5.000 robuuste en melkrijke zeugen in 
Koningsbosch. Met een team van vijftien medewerkers worden 
wekelijks grote koppels vitale biggen voor de markt gepro-
duceerd. Meer dan 91 procent van de levend geboren biggen 
belandt na spenen in de opfokafdelingen. Drie weken later gaan 
ze naar vleesvarkenshouders.
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24/7 AANDACHT KUNNEN GEVEN, IS HET 
VOORDEEL VAN ONZE BEDRIJFSVOERING. 
WE HEBBEN DE HANDJES ERVOOR EN 
ZETTEN PERSONEEL GERICHT IN OP DIE 
ZORGTAKEN’


