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De Corona crisis – wij hopen dat
het u goed vergaat!
Net als miljoenen andere Europeanen zijn de 
partners van DISARM in thuisquarantine aan het 
werk om de verspreiding van het Coronavirus te
minimaliseren. Hierdoor zijn sommige activiteiten
tijdelijk stilgezet (het maken van video’s, 
evenementen, bedrijfsbezoeken), maar vele
andere onderdelen konden nog wel zijn doorgang
vinden. Lees hieronder onze laatste updates.
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Deel uw suggesties

Rapport model 
Bedrijfsgezondheidsteams

CoP 
samenvatting

Model voor aanpak
Bedrijfsgezondheidsteams
Een van de activiteiten van DISARM is de 
oprichting van bedrijfsgezondheidsteams, 
bestaande uit de veehouder, dierenarts en 
(voer)adviseur. In verschillende EU-landen hebben
we pilot bedrijven die aan de slag gaan met deze
aanpak en dit promoten. 

In April hebben we een rapport gepubliceerd
waarin u kennis kunt maken met de verschillende
stappen en methoden die we bij deze
bedrijfsgezondheidsteams toepassen.

Ook zullen we een praktische toolbox creëren voor
veehouders, dierenartsen en adviseurs om hun
eigen bedrijfsgezondheidsteam te starten. 

Indien u suggesties heeft voor de inhoud van deze
toolbox kunt u deze met ons delen.

Interessante discussie op de 
Community of Practice
Leden blijven interessant nieuws delen en 
discussiëren over onderwerpen met betrekking tot 
diergezondheid en antibioticareductie. Een
voorbeeld is dit interview over de BioCheck met 
Jeroen Dewulf, hoogleraar veterinaire
epidemiologie aan de Universiteit Gent.
Geen Facebook? De samenvatting van de CoP van 
April is beschikbaar op onze website!

BioCheck Interview

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/contact-us/
https://disarmproject.eu/resources/disarm-model-for-multi-actor-farm-health-planning/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2020/2/Interview-BioCheck-makes-biosecurity-measurable-540148E/?utm_source=tripolis&utm_medium=email&utm_term&utm_content&utm_campaign=pig_progress&fbclid=IwAR2TFGKBlWeZ-ULIW3Oxi8JEJZ_23jDY1FADmwk2EAaZ37raMRAwL7hzqdI
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Precisielandbouw in beeld
Digitale technologieën hebben het potentieel om 
de landbouw te vernieuwen door de landbouwers
te helpen preciezer, efficiënter en duurzamer te
werken. In precisielandbouw (PL) worden
camera’s, microfoons en verschillende soorten
sensoren gebruikt voor de bewaking van de 
gezondheid en het welzijn van dieren. Dit draagt
bij aan het voorkomen of vroegtijdig opsporen van 
ziekten en vermindert daarmee de noodzaak van 
antibioticagebruik.

Bekijk enkele voorbeelden van smart farming in de 
nieuwste Euronews video, die in samenwerking
met de Europese Commissie is gemaakt. Bekijk
ook de PL-video’s van het andere Horizon project 
EU-PLF.

Wij heten u van harte welkom om uw ervaringen
met PL te delen op onze Community of Practice!

RELACS Project
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Neem contact met ons op
Voor meer informatie over het DISARM project, de 
mogelijkheden om betrokken te raken, of om 
samen te werken met ons, kunt u contact 
opnemen. 

Laat ons weten wat uw activiteiten zijn – we horen
graag van u!

Contact

Euronews Video

EU-PLF Video’s

Gebruik van antibiotica in de 
biologische sector
Biologisch is momenteel het enige gecertificeerde
systeem dat het gebruik van antibiotica op 
veehouderijen expliciet beperkt en dat de 
veehouder verplicht om andere methoden te
gebruiken om ziekten te voorkomen en te
behandelen, waarbij antibiotica beschikbaar zijn
als laatste redmiddel voor zieke dieren. Er is 
weinig bekend over het gebruik en de behoefte
aan antibiotica op biologische veehouderijen in 
Europa.

Het Horizon 2020 project RELACS heeft als doel
om een overzicht te creëren van het gebruik en 
de behoefte aan antibiotica, en ontwikkelt
oplossingen ter vervanging van antibiotica in de 
biologische sector. We zullen hun resultaten
volgen!

https://relacs-project.eu/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/contact-us/
https://www.euronews.com/2020/03/23/precision-farming-targeting-resources-to-save-on-cost-and-benefit-animal-welfare
http://www.eu-plf.eu/index.php/videos/
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