BV info: De traditie zet zich
voort
900ste lid van de BV

Ook dit jaar waren er weer de Biotechnische Dagen, wederom voorafgaand aan de najaarsbijeenkomst van de beroepsgroep Proefdierdeskundigen op de dinsdag. In de middag nam een
groot aantal personen van de BV deel aan de gezamenlijke discussiemiddag over pijn herkenning en pijn bestrijding, uitstekend geleid door Mathieu Sommers en Harry Blom. En toch: dit
jaar was het anders dan anders: nieuwe locatie, nieuwe opzet, nieuw elan. Drukker bezocht dan
ooit trapten we op de woensdagochtend af met de huldiging van het 900ste lid van de BV. Een
verraste Lorianne Kamp van TNO-Triskelion was de gelukkige en mocht uit handen van Flip,
onze voorzitter, een mooie bos en wat lekkers in ontvangst nemen. Het is een heugelijk feit om
te zien dat onze vereniging nog steeds groeit, dit jaar was er een groei van meer dan honderd
nieuwe leden, iets wat de afgelopen 20 jaar (!!) niet meer was voorgekomen. Wij zijn blij als
bestuur dat onze vereniging steeds meer gezien wordt als ‘dé enige’ binnen Nederland en dit
sterkt ons vertrouwen om deze positie in de toekomst verder uit te breiden en te versterken.
De lezingen waren ook dit jaar zeker weer de moeite waard, elke dag werd, inmiddels ook
traditiegetrouw, afgesloten door een ‘out of the box’, de één had het over uilen, de ander over
wolven die vroeg of laat deel uit gaan maken van onze nationale fauna. En dan de info-markt:
mooier, wéér groter en ruimer van opzet dan ooit tevoren. Waar we onze volgende Biotechnische dagen gaan houden is op dit moment nog niet duidelijk, maar wel dat sommige oude
jasjes ons niet meer passen, dat is dan de keerzijde van het succes. Ook de feestavond was druk
bezocht, zo ook het foto-hoekje. En ja hoor mensen: we denken na over een make-up hoekje,
een andere DJ en een opfrismoment tussen de bedrijven door, immers we proberen het iedereen
optimaal naar de zin te maken.
Een ander vast onderdeel tijdens de Biotechnische dagen is de uitreiking van een prijs aan die
mensen die wat extra’s hebben gebracht in het afgelopen jaar. Zo werd er uit handen van de
voorzitter van het NCad, Herman Koëter, zowel de ‘Prijs Alternatieven 2015’ uitgereikt aan
Jeffrey Pansier en Beatrix Schuyling, werkzaam bij MSD in Oss (afb. 1) die een ogenschijnlijk
simpele, maar ó zo efficiënte oplossing hadden bedacht, zodat dieren niet meer werden blootgesteld aan een vreemde omgeving na biotechnische handelingen: het tussenschot! De aanmoe-

46

biotechniek december 2015 - nummer 54/6

1

2

3

4

digingsprijs ging naar Evert Duistermaat van TNO-Triskelion die een in-vitro celsysteem had
ontwikkeld om de schadelijke effecten van gassen aan het longweefsel te kunnen monitoren
(afb. 2). De prijs voor het beste artikel in Biotechniek, uitgereikt door de SPI, kwam voor rekening van Robert Passier, LUMC te Leiden die een prachtverhaal over pluripotente stamcellen
had geschreven. Het beste verhaal in Biotechniek over de geschiedenis van de proefdierkunde
(in twee delen) viel ten deel aan Toon Hesp (afb. 3). Hij ontving een ‘ouvre-prijs’, en werd
hierna meteen uitgesloten van verdere mededinging naar toekomstige prijzen ☺. Gelukkig voor
biotechnisch Nederland zal hem dat niet weerhouden om toch ook in de toekomst gewoon door
te gaan met het inzenden van verhalen.
Wie ook zeker door gaan is de commissie Biotechnische dagen (afb. 4)! Ondanks dat Jacqueline en Peter het stokje overdragen aan hun opvolgers zal de commissie onder de bezielende
leiding van Menno ook voor volgend jaar vol aan de bak gaan. Met een speciaal woord van
dank door Flip werd het officiële gedeelte van het congres 2015 afgesloten. Voel jij het ook
kriebelen? We zoeken nog vrijwilligers voor diverse commissies en als tip: het bi-jaarlijkse
uitje komt er weer aan in mei 2016…
Eigenlijk is er maar één winnaar: U als lid van de BV! Dé BV waar naast
wetenschappers, IvD-leden, proefdierdeskundigen en afdelingsmanagers, vooral
Biotechnisch Nederland, veelal bestaande uit proefdierverzorgers, biotechnici en
zoölogisch analisten, zich verenigd en gehoord voelen: ééntje om trots op te zijn!
Het bestuur wenst iedereen een mooi en vruchtbaar 2016 en we komen
elkaar vast en zeker weer tegen.
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