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Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

Afscheid van DISARM!
Het DISARM-project zou lopen van januari 2019 
tot december 2021. Met een verlenging van 6 
maanden om de impact van de COVID-19-
beperkingen te verzachten, komt er in juni dit 
jaar een einde aan de financiering van DISARM. 
We zijn erg trots op wat het netwerk heeft bereikt 
en willen alle betrokkenen bedanken! De reis 
stopt hier niet - blijf in contact en blijf gebruik 
maken van de middelen - enkele belangrijke 
worden in deze nieuwsbrief belicht!
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Ontdek wat wij doen

Bekijk de video

Gebruik de DISARM Resources
DISARM heeft veel verschillende materialen 
geproduceerd voor uiteenlopende 
mensen/doelgroepen, die allemaal beschikbaar zijn 
op onze website:
Praktische inzichten in de vorm van video’s, 
korte samenvattingen en praktijkgidsen.
E-Learning modules die klaar zijn voor gebruik 
als onderdeel van cursussen over diergezondheid 
en het gebruik van antibiotica.
Beleidsaanbevelingen over het ondersteunen 
van veranderingen op bedrijfsniveau, uitbreiden 
van het bedrijfsgezondheidsteam met meerdere 
actoren, en het verwezenlijken van de "One
Health"-aanpak in de praktijk.
The Farm Health Team Toolbox om u te helpen 
uw eigen multi-actor team op te zetten voor het 
ontwikkelen en uitvoeren van een 
diergezondheidsactieplan.

Het ArMoR Partnerschap
Projecten AMRILS, AVANT, DISARM, Healthy
Livestock, en ROADMAP hebben de handen 
ineengeslagen met behulp van de Horizon Results
Booster. ArMoR heeft als doel een conceptueel 
kader te ontwikkelen om antibiotica resistentie in 
de veehouderij beter te begrijpen en elkaar te 
ondersteunen in verspreiding van kennis. 
Ontdek onze oplossingen om een antibiotica 
resistentie-proof ArMoR te dragen door de 
projectwebsites te bekijken!

Doorzoek onze bronnen

Vind ons op YouTube

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/
https://www.youtube.com/watch?v=BinBVAQ8RM0
https://disarmproject.eu/what-we-do/e-learning/
https://disarmproject.eu/what-we-do/policy/
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://www.ecehh.org/antimicrobial-resistance-microbiology/
https://avant-project.eu/
https://healthylivestock.net/
https://www.roadmap-h2020.eu/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
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Continuering Community of 
Practice
We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat 
ROADMAP de moderatie over heeft genomen 
van de DISARM Community of Practice op 
Facebook. 

Nu onder de nieuwe naam: Animal Health & 
Antibiotics Network – zal dit een ruimte 
blijven om inzichten en ideeën voor 
samenwerking uit te wisselen.
De groep blijft nieuwe leden verwelkomen! 
Wees niet verlegen – start een discussie en 
post reacties!  

Bekijk de beleidsmakers 
bijeenkomst
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Thank you!
Dank u voor uw deelneming aan het 
DISARM-project - blijf met anderen praten, 
wissel ideeën uit en blijf leren!

DISARM heeft als doel Disseminatie 
Innovatieve Oplossingen voor 
Antibioticaresistentie, waarbij de nadruk 
ligt op diergezondheid en een verstandig 
gebruik van antibiotica. Laten we ons 
allemaal blijven inzetten voor een gezonde, 
duurzame en veerkrachtige landbouw.Laatste

Video

FacebookGroep

DISARM’s laatste evenement
Op 16 en 17 Mei heeft DISARM haar finale 
stakeholder/belanghebbende bijeenkomst 
voor de industrie en beleidsmakers 
gehouden. De bijeenkomst is goed bezocht, 
de discussies waren stimulerend.

Lukte het u niet erbij te zijn? U kunt beide 
bijenkomsten terugkijken op YouTube.

Bekijk de industrie 
bijeenkomst

https://www.roadmap-h2020.eu/
https://youtu.be/ga7vMDLSTDI
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://youtu.be/EcB1jpxtfy4
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://youtu.be/vq2CynYW9RY

	Slide Number 1
	Slide Number 2

