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DALAS-info: Harry Blom
beraad: 14 mei

‘Een verschil van dag en nacht’
Dag-nachtritmes hebben invloed op je proefdier en de uitkomsten van je dierproef. Hoe
ga je daar goed mee om?
Tijdens het volgende Harry Blom-beraad gaan we het hebben over de invloed van Dagnachtritmes. Dit is meer dan veel mensen zich realiseren! Kom daarom ook en doe mee in de
discussie.
Donderdag 14 mei 2019 van 13.00 tot 16.30 uur, aansluitend borrel (tot 17.30 uur). Wederom
op een leuke locatie in de regio Utrecht.
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Tijdens dit beraad willen we met IvD-leden, onderzoekers, biotechnici en andere directbetrokkenen bij dierproefonderzoek ‘in vertrouwen’ kennis en ervaringen met elkaar delen om zo
bij te dragen aan beter onderzoek en betere onderzoeksopzet, voor onderzoekers en voor
dieren. De bijeenkomst wordt informatief, leuk en laagdrempelig!
*Harry Blomberaden worden georganiseerd door het NCad en het IvD-Platform. We combineren ‘strakke inhoud’ met discussie en ruimte om collega’s van andere organisaties te leren
kennen onder genot van een hapje en een drankje. Een Harry Blom-beraad kan leiden tot een
adviestraject door het NCad, de vorming van een IvD-werkgroep of een andere actie, maar is
daar niet primair op gericht.
Noteer deze bijeenkomst op 14 mei alvast in je agenda. En stuur deze aankondiging ook door
naar onderzoekers en anderen voor wie deze bijeenkomst relevant kan zijn.
Het programma en nadere informatie over exacte locatie en registratie volgen spoedig!

Wie durft?
DALAS is in al die jaren flink gegroeid en we zijn altijd wel op zoek naar mensen die hun
steentje willen bijdragen aan onze prachtige internationale vereniging. Voor een ad hoc klusje
zoeken we ook nog mensen. WIE DURFT? Wij horen het graag. Voor de komende periode zijn
wij op zoek naar diverse mensen voor diverse taken/projecten.
WIE gaat er tijdens de Biotechnische Dagen een poster presenteren?
WIE wil zijn/haar bedrijf via een poster voorstellen tijdens de Biotechnische Dagen?
WIE voelt zich geroepen om mee te draaien in een commissie?
WIE zegt er JA om als coördinator aan de slag te gaan binnen je instituut/bedrijf?
WIE wil zich inzetten voor het uitvoeren van ad hoc klusjes?
WIE heeft er ideeën?
Wil je hierover meer te weten komen stuur dan een e-mail naar info@dalas.nl

Contact met ons?
Adreswijziging, aan- of afmelding lid? ledenadminstratie@dalas.nl
Inloggegevens voor de website? mybv@dalas.nl
Vragen of opmerkingen voor het IvD Platform? ivd-platform@dalas.nl

Blijf op de hoogte
In de nieuwsbrief die meerdere keren per jaar uitkomt staat de laatste informatie over onze
vereniging. Daarnaast is er nog meer informatie te vinden, bijvoorbeeld van het ministerie via:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierproeven
Verder kun je natuurlijk ook de website van DALAS in de gaten houden, want als er nieuws is
zullen we dit meteen op de site zetten. Sowieso kun je alle nieuwtjes op jullie vakgebied en
over proefdieren op de voet volgen via onze site. Ook als je op zoek bent naar een baan kun
je bij ons alle actuele vacatures vinden, zowel op mbo- als hbo-niveau. Suggesties zijn altijd
welkom: stuur ze op naar info@dalas.nl . Uw DALAS-bestuur staat midden in het veld, door u
en voor u, en gaat voor de belangen van u allen!!

Oplossing beeldpuzzel spreekwoorden/gezegden van pagina 20:
1 Het lieveheersbeestje steelt wel eens een snoepje.
Ook keurige mensen maken fouten.
2 Krokodillentranen.
Geen echte tranen.
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