BV info: Bucketlist 2015!

Het was me het jaartje wel!
Implementatie van de Europese richtlijn, oprichting van de Instantie voor Dierenwelzijn, installatie van de Centrale Commissie Dierproeven en het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid, nieuwe projectaanvragen enz. enz. En dan nog zorgen dat alles vrij blijft van
ongewenste pathogenen en dat het aantal in voorraad gedode dieren wordt teruggedrongen: ik geef het u te doen als artikel 12, EXCUUS, artikel 13f, want ook dit is veranderd,
niets is meer wat het lijkt of leek wat het was.
Wat overeind blijft staan, is dat je zo rond deze tijd van het jaar je afstreeplijstje moet
aflopen. In het kort staan hier, als hulpmiddel, de nog af te ronden acties vermeldt.

Aanmelden alternatieven
Bij het verschijnen van deze Biotechniek is de deadline helaas verlopen. Echter: U heeft natuurlijk al lang uw verbetervoorstel in het kader van de 3V’s ingediend bij de commissie, die wij als
BV veel wijsheid toewensen bij de selectie van een terechte winnaar.

Aanmelden poster voor de Biotechnische dagen
Dit kan nog wel! Schakel uw collega’s in om een verfijnde, verbeterde, of nieuwe techniek te
delen met uw collega’s uit het veld. Reken op een leuke attentie, ben trots op uw werk en geniet
van de positieve feedback.

Inschrijven Biotechnische dagen 2015
Ach ja, Venray, waar lag dat ook al weer? Hoe ver is het helemaal? Uurtje of één à twee rijden?
Lieve mensen: we leven en werken in Nederland, kortom: alles is dichtbij. Inschrijven met die
hap!
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Aanmelden workshops Biotechnische dagen
DOEN! In de nieuwe richtlijn staat tenslotte: bevoegd én bekwaam. Dit kan via training onthe-job, maar ook door het volgen van intern én extern onderwijs. Naast de themadagen zijn
de Biotechnische dagen in de nieuwe opzet hiervoor bij uitstek geschikt. U kunt kiezen uit
uiteenlopende onderwerpen variërend van transgene muizen en zebravissen tot arbo-risico’s en
van anatomie tot het inschatten van ongerief.

Invullen enquête ongerief
We willen worden gehoord, en men wil ons steeds vaker horen. Een van de opdrachten van het
NCad is om een Current Best Practice voor pijnherkenning en pijnbestrijding bij proefdieren
op te stellen en om het ministerie van Economische Zaken te adviseren over kennisontwikkeling, -deling en -borging op dit gebied. Hiervoor is een werkgroep opgericht, onder leiding van
dhr. W. (Wim) de Leeuw, die dit advies zal voorbereiden. De werkgroep vindt het noodzakelijk
om het laatstgenoemde advies te laten aansluiten op de aanwezige kennis, ervaring en behoeften van de Art. 13f (ex. Art. 12) dierverzorgers, biotechnici en analisten. Hiervoor is, door de
werkgroep, een enquête opgesteld. Uitgebreide uitleg hierover kunt u vinden op de website van
de BV, onder het kopje ‘actueel’.
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