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Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

Goed op weg om innovatieve 
oplossingen te vinden en te 
delen!
Ondanks de beperkingen die in heel Europa gelden om de 
verspreiding van COVID-19 te verminderen, gaan onze 
activiteiten door. De Community of Practice op Facebook 
was actief tijdens de hete zomermaanden, terwijl onze 
communicatie activiteiten positief ontvangen werden vanuit de 
wetenschappelijke wereld. Bekijk hieronder onze laatste 
updates...
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Deel je suggesties

Bedrijfsgezondheidsmanagement in 
tijden van COVID-19
Na de uitbraak van het Coronavirus hebben bedrijven betrokken 
bij de DISARM-activiteiten hun bioveiligheidsmaatregelen
verhoogd om de gezondheid van mens en dier te waarborgen. In 
Roemenië heeft de melkveehouderij Moara Domnească specifieke 
COVID-19 maatregelen genomen, zoals:
• Verspreiding van het personeel in twee werkgroepen om te 

zorgen voor de menselijke fysieke afstand en de continuïteit 
van de activiteiten op het bedrijf wanneer er een geval van 
COVID-19 in het bedrijfsteam voorkomt;

• Aankoop en distributie van mondmaskers, 
wegwerphandschoenen, reinigings- en desinfectiemiddelen;

• Installatie van nieuwe ontsmettingssystemen bij de ingang van 
het bedrijf en de werkruimtes;

• Periodieke ontsmetting van alle oppervlakken in de 
werkruimtes;

• Het beperken van de toegang tot het bedrijf tot strikt 
noodzakelijk bezoek.

Verdere ideeën over het verbeteren van de bioveiligheid en 
andere aspecten van diergezondheid zijn beschikbaar op de 
DISARM-website.

stay 2m (6ft) apart

DISARM kennisbronnen

Wat vindt u? Onderzoeks-
prioriteiten voor antibioticagebruik
en –resistentie in de veehouderij
Op welke gebieden moet volgens u meer aandacht worden 
besteed aan onderzoek, ontwikkeling en beleid ter bevordering 
van de diergezondheid en een verstandig gebruik van antibiotica 
in de veehouderij?
Neem de tijd om onze korte enquête in te vullen en te delen 
binnen uw eigen netwerken!
De resultaten zullen in januari 2021 worden gepubliceerd in ons 
tweede onderzoeksprioriteitenrapport. 

Online vragenlijst
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Innovaties in de pluimvee sector
Enkele voorbeelden van de innovaties die op de Virtual Poultry Tech 
Summit, 20-22 oktober 2020, aan bod zullen komen: 
• Synthetische biologie en kunstmatige intelligentie om Clostridium

perfringens infecties bij vleeskuikens te bestrijden;
• Een geautomatiseerd systeem voor de levering van 

pluimveevaccins dat elk individueel kuiken op de dag van het 
uitkomen inent;

• Gebruik van veren voor in vivo testen van de immuunrespons van 
cellen en weefsels om de selectie en het beheer van de 
gezondheid van pluimvee te optimaliseren;

• Gebruik van videobeelden om het gewicht van vleeskuikens in te 
schatten;

• Correlatie video van vogelbewegingen met productiegegevens en 
resultaten.

Bekijk ook de samengevatte praktijkvoorbeelden op de DISARM-
website, zoals het "on-farm hatching" en het coaten van oppervlaktes. 
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DISARM samenvatting: 
NestBorn

DISARM samenvatting: 
HyCare Coating

Verantwoord gebruik van 
antibiotica bij dieren: 
antibioticacategorieën
De categorisering van het Antimicrobiële Advies ad hoc 
Expertgroep (AMEG) kan dierenartsen helpen bij het 
voorschrijven van het meest geschikte antibioticum. 
De risicobeheersmaatregelen die op de AMEG-categorieën 
worden toegepast, vormen een aanvulling op de 
bepalingen in Verordening (EU) nr. 2019/6 betreffende 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik met 
betrekking tot het gebruik van antibiotica voor profylaxe, 
metafylaxie en onder de "cascade".

Jongvee Toolkit
Een jongvee Toolkit van MSD Animal Health in de VS over 
het fokken van gezonde kalveren werd ook gedeeld op de 
Facebookgroep. Deze toolkit bevat een serie video's die 
zijn ontworpen om boeren te helpen de prestaties van 
hun jongvee te maximaliseren, bijvoorbeeld door middel 
van biestmanagement, optimalisatie van de omgeving, 
infectiedruk verlagen, en het omgaan met diarree.

Verordening (EU) 
2019/6

Jongvee Toolkit

Categorisatie van 
antibiotica

Virtual Poultry 
Tech Summit

CoP 
Samenvattingen

Interessante activiteiten op de 
Community of Practice
Leden zijn druk bezig geweest met het delen van actuele 
thema's met betrekking tot diergezondheid en de vermindering 
van het antibioticagebruik op onze Facebookgroep. Enkele 
voorbeelden worden hieronder gedeeld...
Niet op Facebook? Maandelijkse samenvattingen van de CoP
zijn beschikbaar op onze website!

Vind ons op 
Facebook

http://www.disarmproject.eu/
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https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/resources/nestborn-on-farm-hatching-of-broiler-chicks/
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https://www.msd-animal-health-hub.co.uk/file/3116/download?token=WnR3h-T1
https://www.msd-animal-health-hub.co.uk/file/3124/download?token=bBDF2_Yq
https://www.msd-animal-health-hub.co.uk/file/3122/download?token=6YtzF40X
https://www.msd-animal-health-hub.co.uk/file/3112/download?token=att89daN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0006&from=EN
https://www.msd-animal-health-hub.co.uk/DNOMF/Youngstock-toolkit?fbclid=IwAR0-sWx9jOk6Cq1kU7DBf2wuxh8XRWguen783HVQpd2m19ZiTcSLfZhl3N4
https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/infographic-categorisation-antibiotics-use-animals-prudent-responsible-use_en.pdf
https://www.wattglobalmedia.com/poultrytechsummit/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
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Neem contact met ons op!
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!

Contacteer
Ons

AVANT Project

Komende gebeurtenissen: 
Bewaar de datum!
Samen met AMCRA en het Departement van Landbouw in 
Vlaanderen werkt ILVO (DISARM-projectcoördinator) mee 
aan drie webinars voor varkenshouders die in oktober-
december plaatsvinden. Deze zullen gevolgd worden door 
gelijkaardige evenementen voor andere diersoorten.
De Roemeense DISARM-partners, USAMV en ANGST 
plannen webinars voor melk-, varkens- en pluimveehouders 
die in oktober-december zullen plaatsvinden.
Bekijk onze evenementenpagina or volg ons op Facebook, 
LinkedIn en Twitter om regelmatig updates te ontvangen 
over onze aankomende evenementen!

DISARM boerderij-factsheets
Het DISARM project heeft hun eerste case study farm 
factsheets opgesteld!

Boeren uit Griekenland en België beschrijven hun succes 
als gevolg van de samenwerking met DISARM-leden!

Alternatieven voor veterinaire 
antimicrobiële stoffen (AVANT)
Het AVANT-project heeft tot doel alternatieven voor antibiotica te 
ontwikkelen voor de preventie en de behandeling van diarree na het 
spenen, die het vaakst wordt veroorzaakt door bepaalde soorten E. 
coli-bacteriën. 

AVANT richt zich op de ontwikkeling van zeven verschillende 
technologieën: synbiotica (pre- en pro-biotica), fecale microbiota 
transplantatie, bacteriofaag, polymeer, immuunstimulerende 
voedermiddelen, immuunstimulerende stoffen voor injectie, en 
voederstrategieën voor zeugen en biggen.

We zullen hun resultaten de komende 5 jaar zeker in de gaten 
houden!
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https://worldonehealthcongress.org/
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