BV info: De CIE Themadagen:
Van muizenissen tot wilde
dieren

Wilde kat.

Eén tot twee keer per jaar organiseert de CIE Themadagen een themadag op locatie voor
leden van de BV. Dat doen wij met een kleine groep enthousiaste mensen uit het werkveld.
Ons doel is een leuke en leerzame dag rond één bepaald thema neer te zetten, met lezingen in de ochtend en een interactief middagprogramma.
In de loop der jaren zijn er al heel wat thema’s de revue gepasseerd en wij vonden het vorig
jaar tijd onze leden actief te laten meebeslissen over een eventueel volgend thema. Vol enthousiasme hebben jullie onze enquête ingevuld, er waren maar liefst 122 reacties tijdens de
Biotechnische Dagen. Als commissie hadden we drie onderwerpen voorgedragen en er was
één zelf in te vullen thema naar keuze.
Eén van onze keuzes was ‘Veldwerk’. Misschien niet zo heel erg voor de hand liggend en
voor velen van ons een beetje onbekend terrein, maar daarom zeker niet minder interessant.
In Nederland wordt deze tak van proefdierwerk uiterst serieus en vooral vol enthousiasme
bedreven. ‘CRISPR-Cas 9’ was een volgende keuze. Het nieuwe genetische schaartje is helemaal
‘hot’ en van deze tijd en er zijn, zo lijkt het, oneindige mogelijkheden in de toepassing ervan.
Als laatste vaste keuze was er ‘Bijzondere proefdieren in ontwikkelingsbiologie’, ook niet echt
een doorsnee onderwerp, maar het leek ons gewoon wel eens leuk om wat andere proefdieren
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dan de doorsnee rat en muis aan bod te laten komen. En zeg nou zelf: wat is er nou leuker dan
ontwikkelingsbiologie?
Met stip op 1, met maar liefst 32 stemmen werd gekozen voor de themadag ‘Veldwerk’. Een
goede tweede was CRISP-Cas9 met 27 stemmen en op de derde plek de bijzondere proefdieren (26 stemmen). Daarnaast waren er nog heel wat andere leuke onderwerpen die jullie, de
leden, hebben aangedragen. We kunnen dus voorlopig wel weer even vooruit.
De commissie heeft natuurlijk niet stilgezeten na de uitslag van deze enquête en is meteen
aan de slag gegaan met het door jullie gekozen thema. Op 6 april 2017 is het zover en zal de
themadag ‘BV GOING WILD: Onderzoek naar dieren in het veld’ plaatsvinden.
De BV heeft door het mede-organiseren van het FELASA congres in Brussel in 2016 een
financiële meevaller gehad en daardoor is het voor de leden deze keer mogelijk gratis aan
deze themadag deel te nemen. Dus schrijf je snel in, want vol=vol. Verdere info over deze dag
vinden jullie ook in deze Biotechniek, maar houdt ook de website in de gaten.
Tot ziens op 6 april! Miranda Cozijnsen

Korenwolf.

Oplossing beeldpuzzel spreekwoorden van pagina 23
1 Als de kat van huis is, dansen de muizen.
Zonder toezicht doet men waar ze zin in heeft.
2 Het lieveheersbeestje steelt wel eens een snoepje.
Ook keurige mensen maken fouten.
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