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Gids voor 
informatiebronnen

Antibioticabehoefte in de veehouderij terugdringen 
door in te zetten op ziektepreventie en verstandig 

gebruik van antibiotica

Praktische informatie en inspiratie hoe de veehouderij kan bijdragen 
aan het verminderen van antibioticaresistentie
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Antibioticabehoefte in de veehouderij terugdringen door in te zetten op 
ziektepreventie en verstandig gebruik van antibiotica

U BENT (lid van) 

…

EN OP ZOEK 

NAAR…

→ AANBEVOLEN  
INFORMATIEBRONNEN

Veehouder/ 
boeren-

vereniging

Connecties met andere
veehouders of mensen

uit uw sector

Ga naar onze Facebook Community of 
Practice, registreer, en neem deel aan
de discussies of check nieuwe posts!

Informatie en 
begeleiding rond de 

Multi-actor 
bedrijfsgezondheids

aanpak

Bekijk onze Farm Health Team Toolbox 
voor een stappenplan en waardevolle

tips om uw eigen Multi-actor 
bedrijfsgezondheidsteam te starten! 

We hebben ook een E-learning module 
over Farm Health Teams.

Bent u benieuwd naar getuigenissen
van veehouders over Farm Health 

Teams en de resultaten ervan ? Bekijk
onze factsheets van veehouders! 

Een database met 
innovatieve

oplossingen voor een
betere diergezondheid

Ontdek onze informatiebronnen hier: 
gebruik de zoekfunctie en filter 

eventueel op diersoort of onderwerp. 
U vindt er 

gidsen/samenvattingen/korte video’s 
met goede praktijken, E-learning 
modules, industriële innovaties, 
wetenschappelijke publicaties,…

Korte informatieve 
video’s over 

diergezondheid,  
ziektepreventie en 

verantwoord 
antibioticagebruik

Ga naar het DISARM Youtube kanaal en 
laat u inspireren door korte video’s met 

goede praktijken, getuigenissen, 
opgenomen webinars,…

https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/what-we-do/e-learning/
https://disarmproject.eu/resources/farm-factsheets/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://www.youtube.com/c/DISARMProject/videos
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U BENT (lid van) 

…

EN OP ZOEK 

NAAR…

→ AANBEVOLEN  
INFORMATIEBRONNEN

Agrarisch
netwerk/ 
vereniging

Connecties met andere
veehouders of mensen

in uw sector

Ga naar onze Facebook Community of 
Practice, registreer, en neem deel aan
de discussies of check nieuwe posts!

Informatie en 
begeleiding rond de 

Multi-actor 
bedrijfsgezondheids

aanpak

DISARM heeft een zogenaamde
‘toolbox’ ontwikkeld om om

veehouders te begeleiden die een
Multi-actor bedrijfsgezondheidsteam
willen opstarten. Ontdek de toolbox 

hier!

Factsheets van veehouders over hun
deelname in DISARM beschrijven

praktische voorbeelden van Multi-actor 
bedrijfsgezondheidsteams en hun

veelbelovende resultaten.

Een database met 
innovatieve

oplossingen voor een
betere

bedrijfsgezondheid

DISARM heeft een uitgebreide
database met informatiebronnen met 

zoekfunctie die onder andere kan
gefilterd worden per onderwerp of 

diersoort. Ontdek hier de 
gidsen/samenvattingen/korte video’s 

voor goede praktijken, industriële
innovaties, wetenschappelijke

publicaties,… 
Korte informatieve 

video’s over 
diergezondheid,  

ziektepreventie en 
verantwoord 

antibioticagebruik

Ga naar het DISARM Youtube kanaal en 
laat u inspireren door korte video’s met 

goede praktijken, getuigenissen, 
opgenomen webinars,…

https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/resources/farm-factsheets/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://www.youtube.com/c/DISARMProject/videos
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U BENT (lid van) 

…

EN OP ZOEK   

NAAR …
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Dierenarts of 
actief in de 
diergezond-
heidssector

Connectie met 
collega’s, veehouders, 

en andere
betrokkenen in uw

sector die 
geïnteresseerd zijn in 

innovatieve
oplossingen om 

antibioticagebruik te
verminderen

Ga naar onze Facebook Community of 
Practice, registreer, en neem deel aan
de discussies of check nieuwe posts!

Informatie en 
begeleiding rond de 

Multi-actor 
bedrijfsgezondheids-
team aanpak en/of 

ideeën over hoe 
veehouders te
overtuigen een

bedrijfsgezondheids-
team op te starten

DISARM heeft een zogenaamde
‘toolbox’ ontwikkeld om om

veehouders te begeleiden die een
Multi-actor bedrijfsgezondheidsteam
willen opstarten. Ontdek de toolbox 

hier!

Factsheets van veehouders over hun
deelname in DISARM beschrijven
praktische voorbeelden van Farm 

Health Teams en hun veelbelovende
resultaten.

Een database met 
innovatieve

oplossingen voor een
betere

bedrijfsgezondheid

DISARM heeft een uitgebreide
database met informatiebronnen met 

zoekfunctie die onder andere kan
gefilterd worden per onderwerp of 

diersoort. Ontdek hier de 
gidsen/samenvattingen/korte video’s 

voor goede praktijken, industriële
innovaties, wetenschappelijke

publicaties,… 

Korte informatieve 
video’s over 

diergezondheid,  
ziektepreventie en 

verantwoord 
antibioticagebruik

Ga naar het DISARM Youtube Channel
en laat u inspireren door korte video’s 
met goede praktijken, getuigenissen, 

opgenomen webinars,…

https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/resources/farm-factsheets/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://www.youtube.com/c/DISARMProject/videos


DISARM project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591

Antibioticabehoefte in de veehouderij terugdringen door in te zetten op 
ziektepreventie en verstandig gebruik van antibiotica

U BENT (lid van) 

…

EN OP ZOEK 

NAAR…

→ AANBEVOLEN  
INFORMATIEBRONNEN

Beleidsadviseur

Algemene informatie
over het DISARM 

project

Ga naar de DISARM website om te
ontdekken wat er gerealiseerd werd

door het DISARM consortium.

De huidige (2022) state 
of the art betreffende

innovatieve
oplossingen om 

antibioticagebruik in 
de veehouderij te

reduceren. 

Lees het DISARM state of the art 
rapport om een idee te krijgen over de 

huidige beschikbare/toegepaste
innovatieve oplossingen om de 

diergezondheid te verbeteren. Dit
rapport is gebaseerd op zowel

wetenschappelijke publicaties als
innovaties op industrieel- of 

bedrijfsniveau.

Identificeer gebieden 
die prioriteit moeten 
krijgen in toekomstig 
onderzoek naar het 

beheer van 
antibioticaresistentie 

in de veehouderij

Het DISARM Onderzoeksprioriteiten
rapport formuleert aanbevelingen 

voor verder werk in duurzaam 
antibioticagebruik op basis van 

verwezenlijkingen en tekortkomingen 
in bestaand onderzoek en beleid.

Materiaal ter 
verspreiding van  

goede praktijken om 
antibioticagebruik te

verminderen

Vind wat u zoekt onder onze goede 
praktijkgidsen of korte

samenvattingen en videos in deze
database of bekijk onze video’s op het 

DISARM YouTube kanaal. 

Conclusies en
belangrijkste

aanbevelingen uit het 
DISARM project

Lees de DISARM beleidsnota hier!

https://disarmproject.eu/
https://disarmproject.eu/what-we-do/reports/
https://disarmproject.eu/what-we-do/reports/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://www.youtube.com/c/DISARMProject
https://disarmproject.eu/what-we-do/policy/
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Leraar/ 
Professor in 
diergenees-

kunde en 
andere

dierproductie
gerelateerde

cursussen

Onderzoeks- en 
industriegeleide

innovatieve
oplossingen om 

antibioticagebruik in 
de veehouderij te

verminderen

Lees het DISARM state of the art 
rapport om een idee te krijgen over de 

huidige beschikbare/toegepaste
innovatieve oplossingen om de 

bedrijfsgezondheid te verbeteren. Dit
rapport is gebaseerd op zowel

wetenschappelijke publicaties als
innovaties op industrieel of 

bedrijfsniveau.

Een database met 
innovatieve

oplossingen voor een
betere

bedrijfsgezondheid

DISARM heeft een uitgebreide
database met informatiebronnen met 

zoekfunctie die onder andere kan
gefilterd worden per onderwerp of 

diersoort. Ontdek hier de 
gidsen/samenvattingen/korte video’s 

voor goede praktijken, industriële
innovaties, wetenschappelijke

publicaties,… 

Materiaal dat gebruikt
kan worden tijdens

lessen om goede 
praktijken aan te leren/ 

te promoten.

De DISARM Gidsen voor goede 
praktijken, E-Learning modules, 

Samenvattingen van goede praktijken
met bijhorende korte video’s zijn de 

materialen bij uitstek om te integreren
in uw lessen. Als u specifiek op zoek
bent naar video’s, bezoek dan het 
DISARM YouTube Kanaal om een
volledig overzicht van alle DISARM 

video’s te hebben.

https://disarmproject.eu/what-we-do/reports/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/what-we-do/e-learning/
https://www.youtube.com/c/DISARMProject/videos
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Maatschap-
pelijke

organisatie

Video’s voor het 
algemene publiek die 

uitleggen wat het 
belang is van het 
verminderen van 

antibiotica en hoe dit
bereikt kan worden.

Bekijk de DISARM publieke video’s hier.

Voorbeelden/getuige-
nissen die aantonen

dat het mogelijk is om 
antibioticagebruik

aanzienlijk te
verminderen

Bekijk de Factsheets die ervaringen en 
resultaten weergeven van veehouders
die deelnamen aan de DISARM Multi-

actor Farm Health Teams. 

Bezoek het DISARM YouTube Kanaal
om videogetuigenissen door deze

veehouders te bekijken. 

Korte video’s die 
manieren om de 

diergezondheid te
verbeteren

demonstreren om zo 
het antibioticagebruik

te verminderen.

Ga naar het DISARM YouTube Kanaal
om een overzicht te hebben over alle

DISARM video’s. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLl7X90bZtL2HahyevCWsMvPfC8ghBy0KG
https://disarmproject.eu/resources/farm-factsheets/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-teams/
https://www.youtube.com/c/DISARMProject/videos
https://www.youtube.com/c/DISARMProject/videos
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Het algemene
publiek

Video’s die uitleggen
wat het belang is van 
het verminderen van 
antibiotica en hoe dit
bereikt kan worden

Bekijk de DISARM publieke video’s hier.

Informatie over het 
DISARM project en een

database met 
innovatieve

oplossingen om 
antibioticagebruik in 

de veehouderij te
verminderen.

Ga naar de DISARM website om te
ontdekken wat er gerealiseerd werd

door het DISARM consortium.

Gebruik de database met zoekfunctie
om de informatie te vinden waar je in 

geïnteresseerd bent. 

Korte video’s die 
manieren om de 

diergezondheid te
verbeteren

demonstreren om zo 
het antibioticagebruik

te verminderen.

Bezoek het DISARM YouTube Kanaal 
om een overzicht te hebben van alle 
DISARM video’s (korte video’s met 

goede praktijken, opgenomen DISARM 
webinars, getuigenissen,…)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLl7X90bZtL2HahyevCWsMvPfC8ghBy0KG
https://disarmproject.eu/
https://disarmproject.eu/search-resources
https://www.youtube.com/c/DISARMProject/videos

