BV info

Infomarkt XXL

Op 13, 14 en 15 november aanstaande vinden de 50-ste Biotechnische Dagen plaats.
De inschrijvingen verlopen voorspoedig en we hopen velen van u te verwelkomen in
Egmond aan Zee. Het is dé plek en hét moment om met collega’s van gedachten te
wisselen en je te laten informeren over de laatste stand van zaken op gebieden zoals
huisvesting en kooiverrijking.
Naast de vele sponsoren is er zoals elk jaar een stand van de Biotechnische Vereniging, de BVinfo. Hier kun je terecht met vragen en op- of aanmerkingen die rechtstreeks met de vereniging
te maken hebben. Toch zal dit jaar de BV-info er anders uit zien dan voorgaande jaren en we
willen hierover alvast een tipje van de sluier optillen in de hoop dat jullie nieuwsgierigheid
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gewekt gaat worden. Nu de herziene wet op de proefdieren bijna is vormgegeven, is het zaak
om het dierproevenbesluit verder in te vullen. Het bestuur van de Biotechnische Vereniging
is hierin zeer actief en heeft een model ontwikkelt waarin de visie is weggezet over hoe het
toekomstig proefdieronderwijs in Nederland vorm gegeven moet worden. Niet alleen binnen
het vak proefdierverzorging, maar ook voor het hbo en universitair onderwijs. We nodigen een
ieder uit om hierover mee te denken en mee te discussiëren, zodat we in ons toekomstig overleg
met ministeries en onderwijsorganisaties goed beslagen ten ijs kunnen komen. Verder zullen
er in de informatiestraat van de BV nog minimaal een tweetal andere bijzondere zaken te zien
zijn. InterNICHE, een non-profit organisatie uit Engeland op het gebied van alternatief proefdieronderwijs, is met steun van de BV en het NKCA naar de Biotechnische Dagen gehaald. Zij
hebben een uitgebreid en zeer interessant pakket aan modellen en informatie die voor velen
zeer bruikbaar zijn als trainingsmateriaal. Daarnaast zal een delegatie vanuit de Universiteit
Utrecht aanwezig zijn om hun bijzondere collectie plastinaten te laten zien, preparaten die ook
binnen het huidig proefdieronderwijs als passend alternatief in gevoerd kunnen worden. Al met
al wordt het een bijzonder hoekje op de exposantenvloer. We hopen op uw kritische blik en
opbouwende commentaar, tot ziens!!
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