
“Met Anoxia kan ik mijn 
zieke en hopeloze biggen 
zonder enige moeite 
euthanaseren. Daardoor 
voorkom ik onnodig 
lijden en het verbetert de 
gezondheidsstatus op mijn 
bedrijf.”  

Artin Doppenberg, zeugenhouder in Putten, werkt met Anoxia 
sinds augustus 2017

Over Anoxia 
Anoxia is in 2016 opgericht door Hanno Kiezebrink, een succesvolle ondernemer in de Europese agribusiness 
(incl. pluimvee en veevoer). Het technische concept van Anoxia, de beslisondersteuner voor veehouders en de 
training voor dierenartsen en medewerkers zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met CenSas (Wageningen 
UR en Universiteit van Utrecht), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), 
dierenartsen en varkenshouders. 
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“Anoxia is de meest humane 
manier om een dier te 
euthanaseren. Het draagt  
bij aan dierenwelzijn en zorgt 
voor gemoedsrust bij de 
mensen die voor hun dieren 
zorgen.”  

Sam de Snoeck, dierenarts bij praktijk Lintjeshof  
in Nederweert

Laten we het hebben over…
verantwoorde euthanasie
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conform 
wetgeving

Wettelijke regels euthanasie
In EU-lidstaten is Richtlijn 1099/2009 van kracht voor het euthanaseren van dieren. Dat houdt de volgende 
verplichtingen in:
•  de veehouder is verantwoordelijk voor alle noodzakelijke maatregelen om een dier in een noodgeval  

te euthanaseren;
•  voor het dierenwelzijn dient de veehouder alle vermijdbare pijn, stress en lijden te voorkomen;
•  tijdens het proces moet de bedwelming worden voortgezet tot de dood intreedt, onder supervisie en controle 

van de veehouder, op basis van een standaard werkwijze en met voldoende professionele vakbekwaamheid.

Voor diervriendelijke euthanasie zijn twee factoren doorslaggevend: snelheid en het 
voorkomen van verstikking.

Snelheid
De unieke technologie van Anoxia 
vult een box met hoge kwaliteit 
schuim. Binnen enkele seconden 
verlaagt dit de concentratie 
zuurstof van 20,9 naar minder 
dan 2 procent. Hierdoor raken de 
behandelde dieren effectief en 
pijnloos bewusteloos.

Voorkomen van verstikking
Met het speciale hoog-expansief 
schuim garandeert Anoxia dat  
95-98 procent van de schuim-
bellen minimaal 15 millimeter groot 
zijn. Deze grootte zorgt ervoor dat 
dieren niet stikken door het schuim 
of door vocht.

Getest
De innovatieve Anoxia technologie 
is ontwikkeld en uitgebreid getest 
door wetenschappers. Onder- 
dompeling in het speciale schuim, 
dat is gevuld met 99% zuivere 
stikstof, leidt snel tot bewusteloos-
heid - zonder dat de dieren er iets 
van merken - en na enkele minuten 
tot een pijnloze dood.

Diervriendelijke euthanasie, met Anoxia
Waar dieren leven, gaan dieren dood. Op elk bedrijf zijn er dieren die te zwak zijn om te 
overleven. Om onnodig lijden te voorkomen en om de vitaliteit van uw koppel te bewaken, 
is het belangrijk om deze dieren op een verantwoorde manier te euthanaseren. Daarmee  
verbetert u de gezondheidsstatus op uw bedrijf en werkt u binnen de wettelijke regels.

selectie 

Met de Anoxia 
beslisondersteuner maakt u 
de afweging om wel of niet 

te euthanaseren.

uitvoering 

Anoxia apparatuur om 
euthanasie verantwoord en 
met respect voor het dier uit 

te voeren.

training 

Ondersteuning en training 
van varkenshouders 

en dierenartsen 
door Anoxia.

De unieke schuimtechnologie van Anoxia
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