
Nieuwtje 

 DISARM schiet uit startblokken met lancering website, Facebook discussiegroep en video. 

Eerste stakeholderevent vindt plaats op 3 december in Brussel.  

Na enkele maanden voorbereiding is het DISARM projectteam helemaal klaar om uit de startblokken 

te schieten. Er is nu een Facebook discussiegroep, video en een website met een nieuwsbrief. Op 3 

december vindt in Brussel het eerste Europese DISARM stakeholderevent plaats. Het programma en 

een registratieformulier komen snel online.  

Laura Palczynski, hoofd van het communicatieteam voor het DISARM-project: "DISARM wil 

succesvolle strategieën en innovaties om de diergezondheid in de Europese veehouderij te verbeteren 

en het gebruik van antibiotica te verminderen, breed verspreiden. Daarom is de betrokkenheid van de 

verschillende actoren zo belangrijk en zetten we sterk in op communicatie en events."  

Het DISARM-project verwelkomt boeren, dierenartsen, landbouwadviseurs en andere spelers uit de 

sector om actief deel te nemen aan discussies rond het verbeteren van de gezondheid van 

landbouwhuisdieren en het verminderen van het gebruik van antibiotica.  

• Word lid van de Facebook-groep DISARM Community of Practice. Discussieer mee over nuttige 

hulpmiddelen en technieken om de gezondheid van landbouwhuisdieren te waarborgen en het 

antibioticagebruik te verminderen. Gespreksonderwerpen zijn o.m. goede bioveiligheidspraktijken, 

huisvesting, voederstrategieën, water en additieven, beloftevolle precisieveehouderijtechnologieën, 

fokkerij en genetica en goed management in de eerste levensfase van de dieren. 

• Bezoek de website www.disarmproject.eu, schrijf u in voor de DISARM-nieuwsbrief en ontvang 

regelmatig updates over nieuwe resultaten, kennis, evenementen en workshops. 

• Meld u aan als stakeholder bij info@disarmproject.eu. Veehouders en dierenartsen kunnen als 

ambassadeur deelnemen aan een casestudie met een bedrijfsgezondheidsteam, een educatieve 

video laten schieten op hun bedrijf, een boerderijevenement bijwonen of met ondersteuning van 

DISARM zelf een interactieve workshop organiseren. Toeleveranciers kunnen dan weer hun 

innovaties op demobedrijven voorstellen aan een breed Europees netwerk.  

• Woon het eerste DISARM-evenement bij op 3 december in Brussel (of via livestreaming). Afsluitend 

vindt een paneldiscussie plaats over oplossingen voor antibioticareductie en –resistentie, inclusief 

vragen en antwoorden uit het publiek.  

• Volg DISARM op social media: @projectdisarm. 

 

Over DISARM 

DISARM staat voor Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management en is 

een samenwerking tussen boeren, dierenartsen, adviesdiensten, academici en de industrie. Het 

project focust op het bevorderen van een voorzichtig en oordeelkundig gebruik van antibiotica in de 

veehouderij om het risico op antibioticaresistentie te verminderen. Het project werd gelanceerd in 

januari 2019 en loopt tot en met december 2021. Centraal staat de brede verspreiding en promotie 

van effectieve strategieën en innovaties om de gezondheid van dieren te bevorderen en de noodzaak 

van antibioticabehandelingen op boerderijen te verminderen. 

https://www.facebook.com/groups/242076006728832/?__xts__%5B0%5D=68.ARAXrXwjnUiO1CWD_zK-o_yOeMAJeEFLuPcVnQfUa4ZwZ2ACCehek3tPXF-cPJSbDaDo3ueRaIcPtarIIs_W_3P8PP4TgDI3QvqfelGRGVQw1kAa_JKDaPjub3ekpCDjiafvSAll2BHToX6_3CmrCRt_iGO0sxNZ8ZAasj7JiCv4OSwiM7-NtAvseZQPsIgeOhzU1-s-s0CByFGShph2vDHZnHQEAdwQP9ZWuNWwL9eGllhmyxiL8-MC0HGV_ujfDW627IM83LuNcTttJl94h0tswckkaSEhEHFYXWI-6ZRfxtpibFyySW8VqQN7pSiT4-2cmUyHKTXNEhLJ9Kl0qTg&__tn__=HH-R#_=_
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http://www.disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/?__xts__%5B0%5D=68.ARAXrXwjnUiO1CWD_zK-o_yOeMAJeEFLuPcVnQfUa4ZwZ2ACCehek3tPXF-cPJSbDaDo3ueRaIcPtarIIs_W_3P8PP4TgDI3QvqfelGRGVQw1kAa_JKDaPjub3ekpCDjiafvSAll2BHToX6_3CmrCRt_iGO0sxNZ8ZAasj7JiCv4OSwiM7-NtAvseZQPsIgeOhzU1-s-s0CByFGShph2vDHZnHQEAdwQP9ZWuNWwL9eGllhmyxiL8-MC0HGV_ujfDW627IM83LuNcTttJl94h0tswckkaSEhEHFYXWI-6ZRfxtpibFyySW8VqQN7pSiT4-2cmUyHKTXNEhLJ9Kl0qTg&__tn__=HH-R#_=_
http://www.disarmproject.eu/
mailto:info@disarmproject.eu
https://disarmproject.eu/event/disarm-stakeholder-event-participate-online-or-join-us-in-brussels/


DISARM wordt gefinancierd door het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de 

Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 817591. 

                                          

 

Contact 

Frederik Leen, coördinator DISARM (ILVO), Frederik.leen@ilvo.vlaanderen.be, +32 9 272 23 82 
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