UPDATE

Vernieuwing van het boek: ‘Proefdierkunde. Handboek voor
Biotechnici en Dierverzorgers’

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.
In 2016 heeft de redactie voor vernieuwing van het handboek zich voorgesteld in Biotechniek
(jaargang 55-2, april 2016) en heeft het in het kort uitgelegd wat de ideeën zijn met betrekking tot de vernieuwing. Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en is het een tijd stil geweest
rond dit project. Achter de schermen heeft de redactie echter niet stilgezeten!
Ten eerste zijn er wisselingen binnen de redactie geweest. De redactie bestaat nu uit Annemieke van Oosten (UMC Groningen), Andre Zandvoort (Rijksuniversiteit Groningen), Azuwerus van Buiten (UMC Groningen en van Hall-Larenstein Leeuwarden), Jürgen Sijbesma (UMC
Groningen) en Pascalle van Loo (Universiteit Utrecht).
Ten tweede heeft de redactie uitgewerkt op welke wijze het handboek vernieuwd moet worden en voor welke doelgroepen het boek bestemd is. De redactie heeft besloten dat het boek
zich gaat richten op de dierverzorger en biotechnicus op de werkvloer. De huidige praktische
indeling van het boek wordt grotendeels gehandhaafd, een aantal nieuwe onderwerpen
worden toegevoegd en bestaande hoofdstukken worden geactualiseerd.
Ten derde zijn we druk bezig geweest met de overdracht van auteursrechten van het huidige
en nieuwe boek.
Inmiddels komt de vernieuwing op stoom! Vele auteurs zijn benaderd en aan het schrijven.
De redactie zelf is nog op zoek naar extra ondersteuning. Denk hierbij aan het reviewen van
bijvoorbeeld hoofdstukken of het complete concept boek. Mocht je het leuk en interessant
vinden om je steentje bij te dragen dan horen wij graag van je!
Heb je informatie en/of suggesties, neem dan contact op met SPI-redactie@umcg.nl. Via de
Biotechniek zullen wij jullie op de hoogte houden van onze voortgang.

De redactie:
Azuwerus van Buiten, Pascalle van Loo, Annemieke van Oosten, Jürgen Sijbesma,
Andre Zandvoort.
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