BV info: Biotechnische dagen
2019

Zoals jullie al hebben kunnen zien op de website zullen de Biotechnische Dagen 2019 weer
op een mooie locatie worden gehouden. Op 18, 19 en 20 november komt Proefdierkundig
Nederland namelijk bij elkaar in hotel Papendal te Papendal. Inmiddels is de inschrijving in
volle gang en we hopen uiteraard dat we veel deelnemers mogen verwelkomen.
De commissie Biotechnische Dagen heeft weer erg zijn best gedaan ons allen positief te verrassen door een interessant programma samen te stellen. Laten we hierbij niet vergeten dat
het voor hen ook iedere keer een enorme uitdaging is en moeite kost een succesvol congres
te organiseren. Commissie, dank daarvoor! Ik heb al even in het programma mogen kijken
en op het moment van verschijnen van deze Biotechniek zal het al op de website te zien zijn.
Uiteenlopende, zeer interessante onderwerpen zullen aan bod komen: op zoek naar nieuwe
vaccinatiemethoden bij muizen, wat is de meerwaarde van PET-CT onderzoek bij primaten,
zenderen van vissen, proefdierchirurgie door de tijd heen en nog veel meer. Natuurlijk zijn er
ook interessante parallelsessies en is er een grote infomarkt. Wederom een compliment voor
het samenstellen van een boeiend en divers programma.
Uiteraard hebben we naast de business ook aandacht voor de sociale versnaperingen…
Dit congres zal tevens een belangrijk begin zijn van de start van onze nieuwe vereniging. Kom
allen naar de ALV! Normaal gesproken is de Algemene Leden Vergadering belangrijk, maar
nu extra belangrijk vanwege de afronding van de fusie met de NVP tot onze nieuwe (inter)
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nationale vakvereniging. Kortom, ik ben ervan overtuigd dat we weer een prachtig congres
tegemoet gaan. Dus, beste leden, twijfel niet en geef je op via de website!
Alle activiteiten vinden plaats in Hotel Papendal. Van infomarkt tot welkomstparty, van sessies
tot de feestavond. Kamers zijn gereserveerd bij zowel Hotel Papendal als het nabijgelegen Van
der Valk Hotel Papendal, waardoor we dit jaar geen bussen hebben geregeld. Wees er wel snel
bij. Vol = vol.
Daarnaast gaan we tijdens deze editie van de Biotechnische Dagen een spiksplinternieuwe
website onthullen! Dus ga na de Biotechnische Dagen ook wat vaker naar de website als je
nog geen regelmatige bezoeker bent, want de nieuwe website is zeker de moeite waard!
Lex Beekman
voorzitter commissie communicatie.

Oplossing beeldpuzzel spreekwoorden/gezegden van pagina 32:
1 Het hazenpad kiezen.
Wegvluchten.
2 Hij is eern ijskonijn.
Hij is cool, iemand die rustig blijft onder stress en spanning.
Oplossing puzzel van pagina 35:
Deze workshop is leuk en leerzaam, we zien jullie in Papendal.
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