
Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

Lente: Tijd voor herlancering !
John Muir zei ooit “Beginnen in de lente creëert
gegarandeerd enthousiasme " en dit geldt zeker ook voor
de herlancering van DISARM. Daarom bleven we DISARM
promoten op diverse gelegenheden, en onze Community
of Practice telt tussendoor 477 leden, alsook het nieuwe
webinar en de Best Practice video’s zijn nu beschikbaar op
ons YouTube kanaal.
En lees ook meer omtrent onze laatste nieuwigheden
verder in deze nieuwsbrief.
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Samenwerken aan 
diergezondheid en verlaging 
van antimicrobiële resistentie
Restrictie van fysische overlegmomenten wegens COVID-
19, heeft ons niet weerhouden om jullie online verder te
blijven informeren. We bleven webinars organiseren,
zoals rond diergezondheid en verlaging van antimicrobiële
resistentie.
Tijdens dit webinar deelden we informatie rond DISARM,
waarna een interactieve Q&A sessie volgde. De
boodschap: Doe mee in het DISARM netwerk om
inzichten te delen rond diergezondheid en antimicrobiële
resistentie.

Gemist ? Geen probleem, bekijk ons YouTube kanaal.

Bekijk Webinar

De mensen achter DISARM
Onze team medewerkster Lisa Morgans, veearts en
Head of Livestock at Innovation for Agriculture
(partner IfA) gaf onlangs een interview aan The
Alliance to Save Our Antibiotics omtrent haar
ambities rond vermindering van antimicrobiële
resistentie en deelde haar visie omtrent de Covid-19
pandemie.
Dr. Morgans: “De publieke perceptie rond
pandemieën, vaccinatiestrategieën en verspreiding
van ziektes zoals COVID-19, is ook vertaalbaar naar
antimicrobiële resistentie. Dus ik verwacht dat heel
wat mensen zich nu meer bewust worden omtrent
de nood aan strategieën om antimicrobiële
resistentie in te dijken”

Bekijk Interview Hier

https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/watch?v=8OhOohvUvlo
https://www.youtube.com/watch?v=8OhOohvUvlo
https://www.saveourantibiotics.org/news/articles/interviews-with-the-experts-lisa-morgans-bvsc-phd-mrcvs-head-of-livestock-at-innovation-for-agriculture/
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CoP 
Samenvattingen

We waren bij de SCAR Werkgroep 
Diergezondheid en Welzijn
We presenteerden het DISARM Project en de
doelstellingen in een overleg van de Standing Committee
on Agricultural Research (SCAR) Werkgroep
Diergezondheid en Welzijn. De doelstelling van deze
werkgroep is een forum te bieden voor samenwerking,
priorisering van initiatieven en creatie van kritische massa
rond dierengezondheid en welzijn. De bevindingen kunnen
nuttig zijn voor het uitwerken van toekomstige richtlijnen
binnen de Europese veehouderij.

Blijf in contact !
Voor meer informatie rond het DISARM project en de
talrijke mogelijkheden om met ons samen te werken,
blijf in contact met ons. Of breng ons op de hoogte
over jouw activiteiten.

Contacteer Ons

Interessante discussies binnen 
onze Community of Practice
DISARM leden blijven inzichten delen omtrent nieuwe
mogelijkheden rond diergezondheid en verlaging van
antibiotica gebruik.
Een voorbeeld zijn de tips die gedeeld worden door
Ozolea rond het management van chronisch hoge
somatische celgetallen in melkvee met het doel de
gezondheid en het welzijn van de dieren te verhogen en
antimicrobiële resistentie tegen te gaan.
Je kan nog steeds aansluiten via Facebook. Geen
Facebook ? Bekijk dan de samenvattingen op onze
website.

Bezoek een boerderij
In 9 Europese landen, veehouders, dierenartsen,
adviseurs en coaches werken reeds samen met het
DISARM multi-actor team om diergezondheid op uw
bedrijf te maximaliseren.

Een Nederlandse DISARM veehouder toont zijn bedrijf.

Bekijk op Facebook

CoP op 
Facebook

Meer 
Informatie

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
https://disarmproject.eu/contact-us/
https://www.ozolea.it/when-dairy-cows-will-not-benefit-from-the-use-of-antibiotics/?fbclid=IwAR2iyjBU-sJ80YUytn1yxokTuG73nc00NgAaVu7gOZ8ukMSr8xZytXm6Utc
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/videos/260439249056638/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.scar-cwg-ahw.org/
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