BV info

De Biotechnische Vereniging feliciteert
de prijswinnaars

In heel Groningen en omstreken is geen bitterbal meer verkrijgbaar… en toegegeven:
het was voor sommigen even wennen aan de app. Maar toch was het tijdens de 50-ste
Biotechnische Dagen weer fantastisch toeven. Niet alleen dankzij de veelal uitermate
interessante lezingen en de enthousiaste reacties op onze uitgebreide info-markt, maar
ook omdat er naast de geslaagde feestavond de jaarlijkse prijzen werden uitgereikt in
de categorieën ‘Beste mededeling’, ‘Beste artikel’ en natuurlijk de ‘Prijs Alternatieven’.

Henk Stol-prijs
De winnaars willen we in deze BV-info nog eens extra in het zonnetje zetten. Allereerst reikte
de voorzitter van de BV Flip Klatter, de Henk Stol-prijs uit voor de beste mededeling uit Biotechniek van het afgelopen jaar. De prijs ging naar Bianca Lemmers van het centraal dierenlaboratorium van het UMCN uit Nijmegen (Afb. 1). Het stuk beschrijft een heel leuk onderzoek
wat de positieve effecten van aromatherapie op de agressie bij ratten naar voren bracht. Een
mooie bos bloemen, een oorkonde, een leuk geldbedrag (die door Flip maar moeilijk werd
afgestaan) begeleidt door een welverdiend applaus, viel haar ten deel.

Prijs voor het beste artikel
Na de lunch werd in de middag de prijs voor beste artikel uitgereikt door Ton Meijer namens
de Stichting proefdier en maatschappij. Na de oproep van Ton om toch vooral meer artikelen
bij de redactie van Biotechniek in te dienen, mocht Fred Batenburg naar voren komen. Fred en
zijn collega’s hadden een uiterst leesbaar verhaal in elkaar gezet waaruit goed naar voren kwam
hoe de penseelapen tegenwoordig gehuisvest zijn binnen het nieuw opgezet primatencentrum
BPRC te Rijswijk (Afb. 2).

Prijs alternatieven
Op de tweede dag van het congres werd de prijs alternatieven uitgereikt. Deze prijs wil elke
dierverzorger of biotechnicus wel boven zijn bed hebben hangen omdat het de waardering
uitspreekt voor je inzet in relatie tot het welzijn van onze proefdieren. Een commissie onder
voorzitterschap van erelid Wim Wubs bepaald uiteindelijk wie hiervoor in aanmerking komt.
Dit jaar werd de prijs, ingesteld door het ministerie van VWS, uitgereikt door Henk Reinen.
Ook dit jaar was het weer goed geheim gehouden, gezien de enorm verbaasde en blije reacties
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van de prijswinnaars. De eer viel te beurt aan de dames Inge de Greeuw en Rianne Bergstra,
respectievelijk biotechnicus en analist bij de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
van het VU medisch centrum te Amsterdam. Beide krijgen de prijs voor het ontwikkelen van
een alternatieve techniek voor het inspuiten van licht radioactieve stoffen wat toegepast wordt
binnen het kankeronderzoek. Dankzij deze methode was er een reductie in proefdiergebruik.
Het flinke geldbedrag van €2500 en de mooie oorkonde werd door beide dames hartelijk, maar
nog steeds enigszins beduusd, in ontvangst genomen (Afb. 3).

Aanmoedigingsprijs
Ook was er nog een aanmoedigingsprijs voor Suzette de Groot en Iris Janssen, medewerkers van het UMCN, die door het opzetten van de cryopreservatie
bijdragen tot vermindering van het fokoverschot (Afb. 4). Zo zie je maar, het
had ook jou kunnen overkomen, en waarom niet meegedaan volgend jaar? Stuur
je verhaal of artikel in naar de redactie van Biotechniek en sta zelf volgend jaar
op het podium! Tot volgend jaar op de 51-ste! Want de onnavolgbare congresorganisatie van de Biotechnische Dagen zal dan vast en zeker weer een geweldig
programma voor u in petto hebben.
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