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Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

Gelukkig nieuwjaar! 
DISARM heeft enkele drukke maanden achter de 
rug. Begin december organiseerden we een 
succesvol Europees stakeholder event en een 
productieve projectmeeting. Het eerste DISARM jaar 
werd afgesloten met de publicatie van ons eerste 
jaarlijkse onderzoeksprioriteiten rapport. Momenteel 
zijn we bezig met het plannen en voorbereiden van 
een jaar vol activiteiten, events en interacties. 
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Lancering van de Multi-Actor 
Bedrijfsgezondheidsteams 
De DISARM-partners hebben reeds verschillende 
deelnemers voor de 40 bedrijfscasestudies 
geëngageerd. Een DISARM-collega zal verschillende 
teams, bestaande uit de veehouder, zijn 
bedrijfsdierenarts en bedrijfsadviseurs coachen om 
samen te werken aan een gezondheidsactieplan op 
maat van het bedrijf en veehouder om het bedrijf te 
helpen verbeteren en een reductie in het gebruik 
van antibiotica mogelijk te maken. 

Find out More

De range van thema’s op de online 
Community of Practice is sterk 
uitgebreid! 
Volgend op de lancering van de thema’s interne en externe
bioveiligheid werden in januari 8 extra discussiethema’s
gelanceerd in de Facebook groep: 
• Optimale huisvesting voor gezonde dieren zonder stress  
• Precisieveehouderijtechnologieën voor vroege detectie

van ziekte
• Het potentieel van fokkerij en genetica voor het fokken

van robuuste en weerbare dieren
• Controle van drinkwater kwaliteit
• Management en opfok van jonge dieren in de eerste

levensweken
• Vaccinatieprotocollen
• Management van antibioticagebruik in extensieve

landbouwsystemen
• Gebruik van aangepaste voer-en waterstrategieën en 

additieven voor diergezondheid.  
Een warme oproep om deel te nemen aan de discussies! 

Registratieformulier

Link naar de Community of Practice op 
Facebook

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-farm-health-plans/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
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Prioriteiten voor nieuw 
(praktijk)onderzoek 
Bedankt aan al diegenen die deelnamen aan 
onze online enquête. De resultaten kan je 
terugvinden in ons eerste jaarlijkse DISARM 
Onderzoeksprioriteitenrapport van 2019. 

Onderzoeksprioriteiten
rapport

Verslag van het eerste DISARM 
stakeholder event 
3 December 2019
Het eerste officiële DISARM-event was een 
groot succes. We danken iedereen die deelnam 
zowel in Brussel zelf als online via de webinar. 

Bekijk hier de opgenomen webinar, presentaties 
en samenvatting van het event. 

Publiek Event Webinar 
en presentaties
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Contacteer Ons! 
We houden ervan om op de hoogte te worden 
gehouden van de activiteiten in ons netwerk. 
Gelieve ons te informeren over je activiteiten 
gerelateerd aan diergezondheid, bioveiligheid, 
ziektepreventie, beter diermanagement en 
reductie van antibioticagebruik in de veehouderij. 

Voor meer informatie over DISARM en 
mogelijkheden om betrokken te raken of samen 
te werken, gelieve ons te contacteren! 

Email ons

DISARM contactpersonen
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