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Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

DISARM: halverwege en aanpassen
aan het nieuwe normaal
Nu de acuutste fase van de pandemie in het grootste
deel van Europa is afgenomen, is het aanpassen aan
het- hopelijk tijdelijke- nieuwe normaal. Eind juni was
DISARM halfweg, een moment om even stil te staan
bij de verwezenlijkingen en om te plannen hoe we het
beste kunnen maken van de nieuwe realiteit: een
uitdaging voor een netwerkproject dat gedijt op
sociale interactie op bijeenkomsten en evenementen.
Bekijk onze laatste updates hieronder...

Handige praktijksamenvattingen en
video’s
Een van DISARM’s missies is het promoton van beste
praktijken en innovaties die veehouders, dierenartsen
en adviseurs helpen om de diergezondheid in de
veehouderij te verbeteren en de behoefte aan
antibiotica te verminderen. Daarvoor maken we korte
samenvattingen en video's die gemakkelijk leesbaar, te
bekijken en te begrijpen zijn. Deze items betrekken
verschillende veehouderijsectoren en variëren van
bioveiligheid tot voederstrategieën en een verstandig
gebruik van antibiotica. In Juni bereikten we onze
mijlpaal van de eerste 50 abstracts met meer dan 30
video’s.

DISARM informatiebronnen
Deel uw suggesties

We hopen dat deze u kunnen inspireren en helpen bij
het verbeteren van de veehouderij.
Laat ons weten over welk onderwerp, innovatie of
praktijk u meer wilt weten! Heeft u een interessant
onderwerp voor een van deze video's? Neem dan
contact met ons op!

Interessante discussie op de CoP
In mei werd er op de CoP een interessante innovatie
voor de melkveehouderij besproken: Het incuberen
van melkmonsters op het bedrijf om de oorzaak van
mastitis te achterhalen. Dit helpt je bij het
verminderen van antibioticagebruik, met name van de
kritische middelen door het selecteren van AB
effectief tegen Gram+ bacteriën en infecties met
Gram- bacteriën zelf te laten helen en niet met AB te
behandelen.
Niet op Facebook? De samenvatting van de CoP van
mei en juni is beschikbaar op onze website!
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DISARM: half time on-line project
meeting met speciale gasten
Van 22 tot 24 juni hield DISARM zijn “half-time”
algemene vergadering en verwelkomde zijn
adviesraad en vertegenwoordigers van 4 andere EUprojecten.

Healthy Livestock
ENOVAT
AVANT

Healthy Livestock, AVANT, ROADMAP en ENOVAT
werken allemaal aan hetzelfde doel: minder
antimicrobiële resistentie, door minder behoefte aan
en minder gebruik van antimicrobiële stoffen in de
veehouderij.
Het was zeer interessant om meer te weten te
komen over deze projecten en om samenwerking te
onderzoeken. Deze brainstorm gaf ons bruikbare
ideeën die we gezamenlijk zullen uitwerken en
communiceren.
Bezoek de websites van onze vrienden...

Roadmap: Sociale wetenschappen
voor oordeelkundig antibioticagebruik
ROADMAP is een Europees sociaal-economisch
onderzoeksproject ter bevordering van een
verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen (AMU)
in de dierlijke productie.
ROADMAP zet innovatieve benaderingen op binnen
een transdisciplinair en multi-actorperspectief om de
dialoog aan te gaan met
diergezondheidsprofessionals, belanghebbenden en
beleidsmakers. Het analyseert de sociaaleconomische
drijfveren van AMU, ontwikkelt op maat gesneden
strategieën voor verandering en zal
overgangsscenario's voorstellen in diverse
veehouderijsystemen in Europa en in laagmiddeninkomenslanden.

Roadmap Project

Neem contact met ons op!

Contacteer
Ons

Voor meer informatie over het DISARM-project en de
mogelijkheden om betrokken te raken bij of samen
te werken, kunt u contact met ons opnemen.
Laat ons weten wat uw activiteiten zijn - we horen
graag van u!
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