Vernieuwing van
het boek:
Proefdierkunde
Handboek voor Biotechnici en
Dierverzorgers, de redactie
stelt zich voor.

In 2009 is het boek ‘Proefdierkunde. Handboek voor Biotechnici en Dierverzorgers’ uitgegeven door de Stichting Proefdierkundige Informatie (SPI). Door veranderingen in de
wetgeving en ontwikkelingen in het biotechnisch veld is dit boek aan vernieuwing toe. Wij,
Azuwerus van Buiten (onderzoeksanalist en biotechnicus), Fiona Scholte-Reijne (onderwijsen onderzoeksmedewerker), Annemieke Smit-van Oosten (coördinator microchirurgie) en
André Zandvoort (microchirurgie en stralingsdeskundige) hebben zitting genomen in de
redactie om het handboek te vernieuwen.
Het huidige boek is een naslagwerk voor mensen die werken met proefdieren. We gaan de opzet
van het boek wijzigen en aanpassen aan de vernieuwde Europese richtlijnen en de leermodules
die genoemd worden in de richtlijnen. Dit betekent dat het boek opgedeeld zal worden in drie
gedeeltes, basismodules, dierspecifieke modules en verdiepende modules. We willen het boek
ook geschikt maken voor gebruik in het onderwijs van de verschillende MBO- en HBO- opleidingen in Nederland en België.
Wij willen graag jullie input! Wij staan open voor jullie opmerkingen, suggesties en deskundigheid voor het verbeteren van het boek. Dit zou kunnen gaan om kennis over specifieke
diersoorten, maar ook over belangrijke gebieden zoals gedragsonderzoek, sectie en pathologie,
of veiligheid binnen het proefdieronderzoek. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van alle onderwerpen die aan bod komen.
Op dit moment bestaat de redactie uit vier leden maar wij willen graag een vijfde lid aan de
redactie toevoegen. Het gaat vooral om het voorbereidende werk; een goede indeling van het
boek, de juiste auteurs hierbij zoeken, contact zoeken met deze auteurs, zorgen dat de auteurs
gaan schrijven, zorgen voor een goede fotograaf, etc. Dus mocht je het leuk en interessant
vinden om hier aan mee te werken en er voldoende tijd en energie voor hebben, dan horen wij
graag van je!
Heb je informatie en/of suggesties of heb je interesse om deel uit te maken van de redactie,
neem dan contact op via onderstaand email adres!
Via de Biotechniek zullen wij jullie op de hoogte houden van onze voortgang.
De redactie: Azuwerus van Buiten, Fiona Reijne, Annemieke Smit, Andre Zandvoort.
SPI-redactie@umcg.nl
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