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Hoop op een beter jaar!
Ondanks de COVID-19 pandemie die de uitvoering van 
werkzaamheden verstoorde, heeft het DISARM team 
oplossingen gevonden om door te gaan met de geplande 
activiteiten! 

Sinds de versoepelingen van de beperkingen zijn we druk bezig 
geweest. We hebben DISARM gepromoot op externe 
evenementen, de Community of Practice heeft meer dan 600 
leden, en er zijn meer webinar opnames en video’s beschikbaar 
op ons YouTube kanaal. We hebben ook onze Multi-Actor Farm 
Health Team Toolbox gepubliceerd!
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Uitwisselingsreizen voor veehouders: 
mogelijkheid om oplossingen te 
ontdekken voor het verbeteren van de 
diergezondheid en het terugdringen van 
antibioticagebruik
In het kader van de “Multi-Actor Farm Health Team aanpak” 
organiseerde DISARM nationale- en internationale 
kennisuitwisseling voor de deelnemende veehouders. Ondanks 
de pandemie zijn we in staat geweest deze uitwisselingen te 
organiseren, rekening houdend met de beperkingen. 

De veehouders konden andere bedrijven bezoeken om elkaars 
diergezondheidsuitdagingen te bespreken. Deze uitwisseling 
maakte het mogelijk om te komen tot nieuwe inzichten en 
innovatieve oplossingen voor de bedrijven. De twee foto’s rechts 
op de pagina zijn van de uitwisselingsreis in Roemenië. 

DISARM Webinars
Er zijn veel online evenementen georganiseerd 
door DISARM partners.
In het webinar “Beginselen van bioveiligheid en 
het gebruik van Biocheck.Ugent”, gepresenteerd 
door Prof. Jeroen Dewulf van de Universiteit van 
Gent, kunt u bijvoorbeeld de beginselen leren 
van het voorkomen van het binnendringen en de 
verspreiding van ziekten op veehouderijen. 
Bovendien komt u meer te weten over de 
Biocheck tool, een puntensysteem waarmee de 
kwaliteit van de bioveiligheidsmaatregelen op een 
bedrijf objectief kan worden gekwantificeerd en 
verbeterpunten kunnen worden aangegeven.

Bekijk het WEBINAR hier!

https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/watch?v=xpgTARYeiPo&t
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CoP 
Samenvattingen

DISARM-rapport over 
onderzoeksprioriteiten in verband met 
de aanpak van het 
bedrijfsgezondheidsteam
De aandacht wordt toegespitst op wat goed heeft gewerkt, op de 
uitdagingen waarmee men werd geconfronteerd en op de 
waarschijnlijkheid dat de aanpak van de "multi-actor farm health 
team" (of een soortgelijke aanpak) kan worden ingebed in de 
algemene advies-/regelgevingssystemen. Dit verslag brengt een 
aantal grote verschillen tussen de EU-lidstaten aan het licht! 

Save the date!
Doe met ons mee aan het DISARM-evenement voor 
belanghebbenden/stakeholders! 

Dit evenement vindt plaats in Brussel op 16 en 17 mei!

Maandag 16 mei - namiddagsessie voor de industrie
Dinsdag 17 mei - namiddagsessie voor beleidsmakers

Meer details volgen nog!

Interessante discussie op de 
Community of Practice
De nieuw EU Regelgeving over diergeneesmiddelen heft
ertoe geleid dat leden meer meningen deelden over de
moeilijkheden waar veehouders tegenaan zullen lopen. Wat
diergezondheid en de vermindering van het
antibioticagebruik betreft, zijn nieuwe tools nodig om de
veehouder te ondersteunen. Een lid deelde innovatieve
ideeën.
Je kan nog steeds lid worden van de Facebook groep. Geen 
Facebook? Bekijk dan de samenvattingen op onze website. 

Ervaring van de boer
Veehouders, dierenartsen, voervoorlichters en 
coaches uit negen Europese landen werken met de 
DISARM-multi-actor aanpak om de diergezondheid te 
verbeteren. 
Een Spaanse DISARM-varkensboer toont zijn bedrijf 
in deze video. 

Bekijk op Youtube

CoP op 
Facebook

Lees het 
rapport!

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32019R0006
https://www.ozolea.it/veterinary-medicine-product-or-not-ozoleas-innovative-approach-within-the-new-regulatory-framework/?fbclid=IwAR3Ii-jXOt7IQRmfzbbIuMIzZH7QmROAuOx1E_cKWVfU5HUNkJxGnGUnypA
https://www.youtube.com/watch?v=OAVHRO2dzIk&t=1s
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/resources/research-priorities-report-the-multi-actor-farm-health-team-approach/
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