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Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

DISARM is nog steeds goed
aan de gang
We zijn druk met de verschillende
onderdelen van het DISARM project: de 
Community of Practice op Facebook, de 
kennisdatabank, het opzetten van de multi-
actor bedrijfsgezondheidsteams, en de 
communicatie rondom het project. In deze
nieuwsbrief lees je de laatste updates.
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Interessante discussies op de 
Community of Practice
Steeds meer leden delen interessante
nieuwigheden en discussieonderwerpen op 
het gebied van diergezondheid en 
antibioticareductie. Een voorbeeld is deze
podcast over het antibioticabeleid in de 
Amerikaanse zuivelindustrie. 

Geen Facebook? Maandelijkse
samenvattingen van de CoP zijn ook
beschikbaar op onze website!

Aanmelden voor CoP

Nieuwe praktijkinnovaties
We zijn bezig met het realiseren van de 
kennisdatabase. Naast wetenschappelijke
onderzoeken worden ook praktijkinnovaties
verzameld.

Deze maand hebben we interessante
artikelen gevonden over de FEEDR robot 
voor kalveren, schapen en geiten, en het 
verlengen van de speenleeftijd bij biggen.

FEEDR Robot

Verlengen speenleeftijd bij biggen

CoP op Facebook CoP Samenvattingen

https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.nmpf.org/dairy-defined-podcast-nmpfs-jonker-on-dairys-advancing-stewardship/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2019/11/Feedr-van-Sieplo-sterk-verbeterd-492290E/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/03/02/bert-pappot-binnen-tien-jaar-spenen-op-vijf-weken?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-02-03-2020
https://www.nmpf.org/dairy-defined-podcast-nmpfs-jonker-on-dairys-advancing-stewardship/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
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De eerste best practice 
video’s zijn gereed!
Onze partners zijn goed op weg om ons
doel van 100 100-seconde video’s te
realiseren, zoals je bijvoorbeeld kan zien op 
deze foto (ILVO, België). Dit heeft
geresulteerd in de lancering van de eerste
video’s, zoals bijvoorbeeld deze!

Was jij erbij?
Afgelopen twee maanden waren we 
aanwezig bij meerdere evenementen, 
waaronder bij de EU-Canadese workshop in 
Brussel. In deze workshop werden
gezamenlijke onderzoeksprioriteiten op het 
gebied van antimicrobiële resistentie
verkend. 

Lees meer
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Neem contact met ons op
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

YouTube Kanaal

https://www.youtube.com/watch?v=YQTpfXpEl3c
https://disarmproject.eu/disarm-participated-in-eu-canadian-workshop-exploring-joint-research-priorities-on-amr/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
mailto:info@disarmproject.eu
https://disarmproject.eu/about-us/project-facilitators/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
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