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Een adequaat euthanasiebeleid door de veehouder voorkomt 
onnodig lijden van dieren. Het Anoxia-concept biedt hiervoor 
de juiste handvatten volgens dierenarts Yanthe Nobel van 
Anoxia.

Wat is het Anoxia-concept?
“Het concept bestaat uit een kwaliteitshandboek, Anoxia-appara-
tuur en het geven van training door een dierenarts aan de var-
kenshouder en zijn of haar medewerkers. De Anoxia-apparatuur 
is er voor biggen tot 15 kilo of voor varkens tot 60 kilo en biedt een 
diervriendelijker alternatief voor de huidige gangbare euthanasie-
methoden dat past binnen de wettelijke kaders.”

Wat houdt de training in?
“De training omvat uitleg over het gehele proces: van de keuze 
voor euthanasie met hulp van de beslisondersteuner en het kiezen 
en uitvoeren van de geschikte toegestane euthanasiemethode tot 
het vaststellen van verdoving en de dood. De training resulteert in 
een certificaat van vakbekwaamheid. Het Anoxia-concept maakt 
daarmee deel uit van een adequaat euthanasiebeleid waarmee je 
proactief werkt aan een beter dierenwelzijn en een vitaler koppel.”

Hoe werk je naar een vitaler koppel?
“Anoxia-gebruikers merken een positief effect in de stal. Ze heb-
ben met die methode een diervriendelijker alternatief voor eutha-
nasie die mentaal en fysiek minder belastend is. Daardoor maken 
ze eerder bewuste keuzes. Een big die niet te genezen is, laten ze 
niet langer lijden. Dit haalt ten eerste een mogelijke infectiebron 
uit de stal. Ten tweede let je daardoor beter op andere, zwakkere 
biggen. Doordat je deze biggen nu eerder waarneemt, kun je die 
tijdig behandelen. Samen verbetert dit de algehele gezondheids-
status van de koppel in de stal.”

Waarom is de Anoxia diervriendelijker?
“We maken gebruik van hoog expansie stikstofschuim met grote 
bellen die de zuurstof in de Anoxia-apparatuur verdrijft. Dit 
schuim wordt op een gecontroleerde wijze geproduceerd met een 
gegarandeerde kwaliteit en snelle vultijd van de box. Een big prikt 
met zijn neus een bel aan en krijgt de stikstof binnen. Binnen 
korte tijd verliest de big zijn bewustzijn en overlijdt binnen enkele 
minuten door een tekort aan zuurstof. De grootte en kwaliteit van 
de bellen van het Anoxia-schuim voorkomt belemmering van de 
luchtwegen en zo mogelijke verstikking. De pure stikstof die de 
big inademt irriteert niet. In de lucht om ons heen zit immers ook 
80 procent stikstof. Stikstof is daarmee een veiliger en beter alter-
natief dan het irriterende koolstofdioxide.”

Diervriendelijker
alternatief

Het Startix 
programma:
0 Milk
1 Colplus
2 Colpro
4 Weanplus
5 Weanpro
7 Prestaplus
Cupsysteem

“MEER TOOMGEWICHT, 
 MEER GROEI BIJ 
 UW BIGGEN.”

Meer informatie over Startix en onze producten 
vindt u op www.startix.nl

Gezonde groei voor de big, gezond rendement voor 
de boer. Dat is het effect van Startix, de specialistische 
jongdiervoeders met het slimme cupsysteem. Startix 
aanvullende voeding ondersteunt de melkproductie van 
de zeug. Met als resultaat 10kg meer toomgewicht.

Kunstmatige biggenmelk maakt de moederloze opfok kansrijker. 
Een groei van 3000 gram vanaf dag 4 tot 18 is reëel. Dit betekent 
hoge groei met lage uitval en meer rendement!

Advies in de stal?
De Startix voedingsspecialist komt graag en vrijblijvend bij u langs. 
Samen met zijn advies, dat is afgestemd op de situatie in uw kraamstal, 
krijgt u een prognose van de te behalen winst in termen van uitval en 
toomgewicht. Bel voor een afspraak bij u in de stal: 085 - 049 97 00.
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