Conceptprogramma Biotechnische Dagen 2017
dinsdag 7 november
8.30

inschrijving congres ‘Schouten zalen’, hotel Ampt van Nijkerk

9.00-17.00

IvD Platform, ‘Schouten 1 & 2’, hotel Ampt van Nijkerk

10.30-11.00
12.30-13.30

koffiepauze
lunch

13.00-17.00

vergadering fokcoördinatoren ‘Schouten 3’, hotel Ampt van Nijkerk

17.00-18.00
19.00-20.30
20.30-0.00

borrel ‘Patio’, hotel Ampt van Nijkerk
diner ‘Plein, Hart van Holland’
warming-up party, ‘Plein’, Hart van Holland

woensdag 8 november
08.30
09.30

inschrijving congres ‘balie’ + koffie & thee ‘infomarkt’
opening door de voorzitter van de Biotechnische Vereniging

09.50

‘Hokverrijking doet meer dan je denkt’

10.15

‘Modeling breast cancer in mice using intraductal injections of
lentivirus’ (gedeeltelijk Engelstalig)

10.40
10.50
10.55

postersessie
mededelingen
koffiepauze ‘infomarkt’

11.30

‘Met CRISPR-Cas op zoek naar genen die belangrijk zijn voor
darmgezondheid’

11.55

‘Het monitoren van het welzijn van honden in asielen’

12.20

prijsuitreiking prijs voor het beste alternatief

12.40

lunch ‘infomarkt’

13.55

parallelsessies
‘Bouwplan Zoogdier: leer de rat kennen van binnen en buiten’
‘Waterkwaliteit beheersing bij onderzoek naar vissen’
‘Clicker magic’
‘De praktische kant van health checks’
‘De dissectie van het rattenbrein’
‘Code of Practice 2.0’

15.15
15.55

theepauze ‘infomarkt’
prijsuitreiking Henk Stol-prijs voor het beste verhaal in Biotechniek

16.05

‘Trainen van dierentuindieren’

16.50
17.00
19.00-01.00

afsluiting lezingenprogramma
infomarkt en borrel
congresdiner ‘Theater’ en aansluitend feestavond ‘Plein & Stallen’

donderdag 9 november
08.30
09.30

inschrijving congres ‘balie’ + koffie & thee ‘infomarkt’
opening door de voorzitter van de Biotechnische Vereniging

09.50

‘Aneurysma-onderzoek: een rattenmodel’

10.15

‘3V’s: Kan de computer-muis de laboratorium-rat vervangen?’

10.40
10.50
10.55
11.30

postersessie
mededelingen
koffiepauze ‘infomarkt’
prijsuitreiking
De SPI-prijs ‘Beste artikel in Biotechniek’

11.40

‘What is the life of my research animal rodent before I receive it
in a box’ (Engelstalig)

12.05

‘Balans 18 jaar ‘proefdierpensioen’’

12:30
13.10

algemene ledenvergadering Biotechnische Vereniging
lunch ‘infomarkt’

13:55

parallelsessies
‘Bouwplan Zoogdier: leer de rat kennen van binnen en buiten’
‘Waterkwaliteit beheersing bij onderzoek naar vissen’
‘Clicker magic’
‘De praktische kant van health checks’
‘De dissectie van het rattenbrein’
‘Code of Practice 2.0’

15.15

theepauze ‘infomarkt’

15.55

‘For the love of wildlife: het leven als natuurbeschermer in
Zimbabwe’

16.40
16.55
17.30–20.00

afsluiting congres
borrel ‘Stallen’
buffet ‘Plein’

