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Hoge verwachtingen voor het 
nieuwe jaar! 
Welkom bij de 8e DISARM nieuwsbrief. We zijn het 
nieuwe jaar begonnen met hoge verwachtingen voor 
2021, zowel professioneel als sociaal. Laten we duimen 
dat we dit jaar teruggaan naar ons normale leven! Dit is 
ook het laatste jaar voor het DISARM project, dus we 
kijken er naar uit om onze resultaten te presenteren in 
praktisch en nuttig materiaal, maar ook op evenementen 
voor veehouders, dierenartsen en de industrie.
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Bekijk de nieuwe
bronnen op onze
website
Hoe gebruik je een hygienesluis?
Hoe werkt de OPTIcow management 
tool?
Hoe reinig en desinfecteer je stallen?
Hoe verbeter je de waterkwaliteit?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van 
de onderwerpen die aan bod komen in 
onze selectie van bronnen voor mensen 
uit het werkveld. Bezoek onze website 
voor meer informatie! DISARM bronnen

DISARM online 
bijeenkomst voor kerst
Op 7 en 8 december heeft DISARM haar 6e 
projectbijeenkomst gehouden. We hebben 
onze voortgang geëvalueerd, de resultaten 
van de tussentijdse evaluatie besproken en 
de volgende stappen gepland die we zullen 
nemen om het beste uit onze activiteiten en 
resultaten te halen. We streven ernaar om 
zoveel mogelijk mensen uit de praktijk en de 
industrie te bereiken en de resultaten zo 
vorm te geven dat ze voor iedereen 
gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar zijn. 
Laat het ons weten als u suggesties voor ons 
heeft!Deel je suggesties

http://www.disarmproject.eu/
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Lees meer

Komende evenementen: Save the 
date!
• Society for Veterinary Epidemiology & Preventive Medicine 

(SVEPM) Jaarlijkse conferentie, March 24 @ 8:00 am -
March 26 @ 5:00 pm, Toulouse, Frankrijk

• 5e Internationale conferentie: Responsible Use of 
Antibiotics in Animals, June 7 @ 8:00 am - June 9 @ 5:00 
pm

Bekijk onze evenementen webpagina en volg ons op 
Facebook, LinkedIn en Twitter om regelmatig updates te
ontvangen van aankomende evenementen!

Neem contact met ons op
Voor meer informatie over het DISARM-project en de 
mogelijkheden om betrokken te raken bij of samen te werken 
met ons, kunt u contact met ons opnemen.

Contact

Tweede onderzoeks-
prioriteitenrapport gepubliceerd
Dank aan iedereen die de afgelopen maanden heeft 
deelgenomen aan onze online enquête. We kunnen nu 
de inzichten met u delen in het tweede 
onderzoeksprioriteitenrapport. Dit rapport geeft aan dat 
er een grote interesse is in wereldwijde samenwerking 
in de One Health-aanpak. Een belangrijk aandachtspunt 
was het bereiken van gedragsverandering op 
bedrijfsniveau om het antibioticagebruik te 
verminderen, door veehouders te laten zien wat de 
kosten-batenverhouding is van voorgestelde 
oplossingen, en door de meest effectieve interventies 
voor hun bedrijf. Andere aandachtspunten waren de 
ontwikkeling van effectieve preventieve maatregelen, 
methoden voor het vroegtijdig opsporen van ziekten, 
snelle diagnostiek op het bedrijf en alternatieve 
behandelingen.

Minder mastitis, minder zorgen!
De leden van CoP beginnen in 2021 met de focus op 
melkveebedrijven - een video over mastitispreventie 
van Franse collega's en desinfectieoplossingen voor 
de melkstal vanuit Roemenië. 
Word lid van de CoP op Facebook om meer te weten 
te komen!

Doe mee in de CoP op 
Facebook
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