BESLISONDERSTEUNER
ZORGBEHOEVENDE BIGGEN
Kan de big zelfstandig en voldoende:
- eten / drinken
- poepen / plassen

1.

Routinematige controles

JA

Loopt de big niet kreupel?
Vertoont de big normaal gedrag?
NEE

Is de big ziek of heeft hij:

2.

- een niet levensbedreigende verwonding
- een niet levensbedreigende aangeboren
afwijking

JA

Behandeling volgens
bedrijfsplan

NEE

Heeft de big een aangeboren afwijking of verwonding waardoor:

Voldoende vooruitgang
binnen 3 dagen

JA

de big niet levensvatbaar is?
NEE

3.

Euthanasie

JA

de big nooit meer op transport kan?

NEE

JA

Voldoende ontwikkeling
binnen 3 dagen

de big alleen onder niet te beheersen pijn
verder kan leven?

NEE

Inschatten van kansen:

Ondersteunende maatregelen
en voldoende observatie

- De combinatie en /of de ernst van factoren is een indicatie voor 		
euthanasie
- Bespreek uw euthanasiebeleid met uw dierenarts.
- <600g heeft de big weinig kansen en dient de verzorging zeer
intensief te zijn.
SLECHT

4.

Is de big te licht? (<1000g)

Is de big koud?

Is de big sloom?

Heeft de big een bol hoofd?

Heeft de big een lege buik?

Heeft de big een blauwe / witte / gele
huidskleur?

Heeft de big een spreidzit?

Raadpleeg bij twijfel altijd de dierenarts
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BESLISONDERSTEUNER
ZORGBEHOEVENDE BIGGEN
1.

Elke veehouder is verantwoordelijk voor euthanasie van dieren op zijn bedrijf, conform EG Verordening
1099/2009.

2.

Om de veehouder te ondersteunen bij het zorgen voor jonge biggen is de beslisondersteuner
ontwikkeld door HEFT in samenwerking met de KNMvD, Universiteit Utrecht, CenSas en medewerking
van POV.

3.

De beslisondersteuner is in de praktijk getest door veehouders en dierenartsen, in samenwerking met
het Veterinair Kenniscentrum Oost-Nederland (VKON).

4.

Met de beslisondersteuner kan de veehouder een gefundeerde beslissing nemen over het al dan niet
euthanaseren of behandelen van een big als onderdeel van de verplichtingen zoals vastgelegd in
EG-verordening 1099/2009.

5.

Naast het nemen van een gefundeerde beslissing, dient de veehouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
•

kiezen van een (wettelijk toegelaten) euthanasie methode

•

voorkomen van vermijdbare pijn, spanning en lijden

•

vakbekwaamheid van uitvoerende personen

•

vastleggen van een werkprocedure
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