BV info: Oorverdovende
dubbelslag in Amsterdam!

Tijdens de 52ste Biotechnische dagen was het weer goed toeven. Voorafgegaan door een
levendig samenzijn van een groot aantal coördinatoren met de beroepsgroep Proefdierdeskundigen op de dinsdagmiddag, werden op woensdag en donderdag weer een groot aantal
interessante lezingen gegeven. Ook dit jaar met een grote variatie: van euthanasie tot IvD,
NC en CCD; van winterslaap en veroudering tot zeepaarden en telemetrie. De meeste van
deze presentaties zijn overigens terug te vinden op de website van de BV achter de login,
evenals alle posters die aanwezig waren.
Zoals elk jaar zijn de prijsuitreikingen weer iets aparts. De prijs voor het beste artikel in Biotechniek, dit jaar voor het eerst uitgereikt door de Stichting Proefdierkundige Informatie (SPI),
ging dit jaar naar Inge de Greeuw en Rianne Bergstra van de Afdeling Radiologie en Nucleaire
Geneeskunde aan het VU medisch centrum in Amsterdam. In het stuk: ‘Retro-orbitale injectie
van radioactieve stoffen bij gebruik in een PET scanner’ wordt deze relatief nog onbekende
techniek, die leidt tot een significante verfijning en vermindering van het aantal dieren, uitgebreid belicht. Uit handen van Ruud Pigmans ontving de zichtbaar blije Inge de prijs (afb. 1).
De prijs voor het beste verhaal in Biotechniek, de Henk Stol prijs, was dit jaar óók voor iemand
van de VU uit Amsterdam. In het verhaal van Aafje en Sebastiaan, getiteld: ‘Doof op de werkvloer’, beschrijven zij hoe het is om als een doof iemand te functioneren binnen de proefdierwereld. In dit mooie verhaal vertelt Aafje dat je ook met deze beperking uitstekend tot je recht
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kunt komen, soms nog beter dan wij ‘horenden’ als het gaat om dierenwelzijn. Gesouffleerd
door een in het diepste geheim opgetrommelde doventolk ontving de compleet overrompelde
Aafje Vossenaar uit handen van onze voorzitter Flip Klatter de oorkonde, het geldbedrag én de
bloemen (afb. 2).
Helaas, helaas was er dit jaar geen prijswinnaar in de categorie ‘alternatieven’. Nu geloven we
als BV niet dat er geen alternatieven ontwikkeld worden, integendeel, maar misschien schatten
sommigen bij zichzelf de kans op het winnen van deze prestigieuze award te laag in en neemt
men de moeite niet om dit in te dienen. Ook zou het goed zijn om te horen op basis waarvan de
ingediende projecten beoordeeld worden, zodat we onze ideeën nog beter kunnen presenteren.
De inschrijving voor 2015 is reeds geopend, de tijdfactor is hiermee uitgeschakeld, dus klim in
de pen en stuur je voorstel op via de website. Denk nog even terug aan een dia van het ministerie (afb. 3), ga door met het goede werk en we zien elkaar op 17 april 2015 in Amsterdam voor
een knallend feest ter ere van ons 50-jarig bestaan waarvan de uitnodiging begin volgend jaar
op de mat zal vallen.

Uitdaging voor biotechnici
- Wees mondig;
- Wees trots op je vak en
professionaliteit;
- Zoek de dialoog;
- Houd je kennis up to date.
Goed opgeleide biotechnici zijn de
basis voor het 3V-beleid.
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