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Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

Delen van strategieën en vinden
van proactieve oplossingen
Welkom bij de 7e DISARM nieuwsbrief. Dank aan al onze
stakeholders voor het blijven bijdragen aan ons project,
ondanks deze uitdagende tijden. Zoals altijd vragen we u
om deze nieuwsbrief op grote schaal te delen en om
veehouders, dierenartsen, landbouwadviseurs en anderen
aan te moedigen om strategieën te delen die helpen bij
het terugdringen van de behoefte aan antibiotica in de
veehouderij.

Kalvermanagement van geboorte
tot spenen

Bekijk de video

Op 27 oktober hielden projectpartner IDF en DISARM een
wereldwijde webinar over kalveropfok in landen uit drie
verschillende continenten. Hierbij werden bestaande
wetenschappelijke en beste managementpraktijken
gepresenteerd die betrekking hebben op diergezondheid en
-welzijn in een groot aantal verschillende
managementsystemen voor kalveren. Een must-see voor
technische professionals uit de melkveesector en andere
veeteeltsectoren, veehouders en bedrijfsadviseurs. De
focus lag op:
• Individuele en groepsopfoksystemen voor kalveren
vanaf de geboorte tot en met het spenen in de VS.
• Kalvermanagement voor spenen- resultaten van een
Noorse enquête
• Kalveropfoksystemen in China
De volledige opname en presentatiedia's zijn beschikbaar
op de DISARM-website.

DISARM op EU Farm to Fork
Op 15-16 oktober organiseerde de Europese Commissie
een online conferentie over haar "Farm to Fork"-strategie,
waarin de wegen worden uitgestippeld naar een eerlijk,
gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem als onderdeel
van de Europese "Green Deal". Een van de uitdagingen in
de strategie is de reductie van de verkoop van
antimicrobiële middelen met 50% in de hele EU om
antimicrobiële resistentie te bestrijden. DISARM werd
gevraagd om ons inzicht te geven in de wijze waarop
nieuwe kennis- en innovatieve oplossingen voor duurzame
landbouw zullen bijdragen aan het bereiken van het
vooropgestelde doel.
DISARM wordt gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en
innovatieprogramma van de Europese Unie onder de beursovereenkomst Nr. 817591
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World Antimicrobial Awareness Week
De WAAW wordt georganiseerd om het bewustzijn van de
wereldwijde antimicrobiële resistentie te vergroten en om beste
praktijken te promoten bij het grote publiek, gezondheidswerkers
en beleidsmakers om het ontstaan en verspreiding van resistente
infecties te voorkomen. De WAAW vond plaats van 18 tot 24
november maar het thema is het hele jaar door belangrijk, dus
vergeet niet @ProjectDisarm te taggen bij het delen van uw
activiteiten, zo kunnen we ze op grotere schaal delen!

Ontdek meer
DISARM op
Twitter

Hoe kan het managen van klinische
en subklinische mastitis worden
ondersteund door sensors?
Mastitis is de belangrijkste reden voor het gebruik van
antibiotica in de melkveehouderij en het
ondoeltreffend management van mastitis is zelfs goed
voor 85% van het gebruik van antimicrobiële middelen
in de melkveehouderij.
In deze DISARM-webinar werd bediscussieerd hoe
sensorsystemen het beheer van klinische en
subklinische mastitis kunnen verbeteren en het
gebruik van antimicrobiële stoffen kunnen
verminderen.

Ontdek meer

Aankomende events: Save the date!
Mis deze komende evenementen niet:
•
•

AACTING: Kwantificering, Benchmarking en Stewardship
van Veterinair Antimicrobieel Gebruik - 3 december @
8:00 uur - 4 december @ 17:00 uur, Hannover, Duitsland
Cowsignals Master Cursus, 8 december @ 8:00 uur - 11
december @ 17:00 uur

Bekijk onze evenementenpagina of volg ons op Facebook,
LinkedIn en Twitter om regelmatig updates te ontvangen
over onze komende evenementen!

Contacteer ons
Voor meer informatie over het DISARM-project en de
mogelijkheden om betrokken te raken bij of samen te werken
met ons, kunt u contact met ons opnemen.

Contacteer
Ons
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