BV info: 3V-alternatieven
voor dierproeven

In deze editie van Biotechniek wordt aandacht besteed aan het alternatievenonderzoek dat dit jaar door het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven (NKCA) werd genomineerd voor de Lef in ‘t Lab prijs, die jaarlijks wordt
uitgereikt door De Dierenbescherming.

Ook biotechnici tonen lef
Onderzoekers tonen lef in het lab door af te wijken van het traditionele pad, te kiezen voor
innovatie én dierenwelzijn, en binnen de organisatie te vechten voor ontwikkeling en toepassing van 3V-alternatieven voor dierproeven. Maar zulke lef wordt natuurlijk ook getoond door
biotechnici en de afgelopen jaren zijn dan ook diverse leden van de Biotechnische Vereniging
genomineerd geweest voor deze belangrijke publieksprijs. Als biotechnicus en analist, maar
ook als proefdierverzorger, vorm je een essentiële schakel in de onderzoeksketen en kun je een
belangrijke praktische bijdrage leveren aan betere wetenschap met minder dieren en minder
ongerief.
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50 jaar BV
De Biotechnische Vereniging ondersteunt al jarenlang deze belangrijke functie van haar leden.
Zelfs al bijna een halve eeuw! In 2015 bestaat de Biotechnische Vereniging 50 jaar en dat zal
op 17 april 2015 groots met alle leden worden gevierd op een fantastische locatie in het centrum van Amsterdam. De vroege-vogel registratie voor dit feest wordt tijdens de Biotechnische
Dagen 2014 geopend.

Kennis delen via vraagbaak
De bijzondere kennis en ervaring die je als biotechnicus hebt, maar ook de vragen die je soms
tegenkomt, kun je met collega’s bespreken via de vraagbaak van de commissie Coördinatoren
van de Biotechnische Vereniging. Stuur je vraag in een mail naar vraagbaak@biotechnischevereniging.nl. In mijnBV kun je de gestelde vragen en antwoorden teruglezen. Zo helpen we elkaar
de kwaliteit van ons werk te optimaliseren en het diergebruik te verfijnen!

Aanmelden voor Prijs Alternatieven voor Dierproeven
Ook tijdens de Biotechnische Dagen zal namens het ministerie van EZ de Prijs Alternatieven
voor Dierproeven worden uitgereikt. Ken of ben je iemand die zich op bijzondere manier inzet
voor de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven? Stuur dan het aanmeldformulier in via:
http://biotechnischevereniging.nl/biotechnische-dagen/prijs-alternatieven-voor-dierproeven/
Tot ziens op de Biotechnische Dagen!
BV-commissie Communicatie
De niet gebaande paden bewandelen.
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