Voorlopig Programma Biotechnische Dagen 2018
dinsdag 6 november
19.00-20.30
20.30-0.00

Diner – Asteria hotel
Warming-up party – Asteria hotel

woensdag 7 november
08.30

Inschrijving congres - balie en koffie & thee - infomarkt
Plenaire lezingen – congreszaal

09.30

Opening door de voorzitter van de Biotechnische Vereniging

09.50

‘Live cell imaging bij metastasering van kankercellen’

10.15

‘Luchtwegproblemen bij kalveren: van probleem uit het veld naar
succesvol diermodel dankzij de biotechniek’

10.40
10.50
11.00

Postersessie
Mededelingen
Koffiepauze - infomarkt

11.30

‘Diertraining in experimentele protocollen’

11.55

‘Paperless dierkamer: blik op de toekomst’

12.20
12.40

Prijsuitreiking: prijs voor het beste alternatief
Lunch - infomarkt

14.00

Parallelsessies (voor locatie zie achterzijde badge)
‘Bouwplan zoogdier: dissectie rat’
‘Ethiek van dierproeven: de rol van de biotechnicus daarbij’
‘Inschatten Ongerief 2.0’
‘Randomisatie: rol voor de biotechnicus bij ontvangst dieren’
‘Organiseren van fok: afspraken en contact met onderzoekers’
‘Hoe vertel je over je werk’
‘Visgezondheid/visziekten: herkennen en behandelen’
‘Infomarkt-route’

15.15

Theepauze - infomarkt

16.00

Prijsuitreiking: Henk Stol-prijs voor het beste verhaal in Biotechniek

16.10

Out of the box
Komische wrap-up onder leiding van improvisatiecollectief Flunknarf

17.00
17.00-18.00
19.00-01.00

Afsluiting lezingenprogramma
Infomarkt en borrel
Congresdiner en aansluitend feestavond - Asteria hotel

donderdag 8 november
08.30
Inschrijving congres - balie en koffie & thee - infomarkt
Plenaire lezingen – congreszaal
09.30

Opening door de voorzitter van de Biotechnische Vereniging

09.50

‘Toepassen van grimace scales in de praktijk’

10.15

‘Hersenonderzoek gericht op herstel van visuele perceptie’

10.40
10.50
11.00

Postersessie
Mededelingen
Koffiepauze - infomarkt

11.30

Prijsuitreiking: De SPI-prijs ‘Beste artikel in Biotechniek’

11.40

‘Malariaonderzoek in muizen, en gedeeltelijk gehumaniseerde
muizen’

12.05

‘Praktijk van leven lang leren: wat is mijn eigen
verantwoordelijkheid?’

12:30
13.30

Algemene ledenvergadering Biotechnische Vereniging (inclusief lunch)
Lunch - infomarkt

14:00

Parallelsessies (voor locatie zie achterzijde badge)
‘Bouwplan zoogdier: dissectie rat’
‘Ethiek van dierproeven: de rol van de biotechnicus daarbij’
‘Inschatten Ongerief 2.0’
‘Randomisatie: rol voor de biotechnicus bij ontvangst dieren’
‘Organiseren van fok: afspraken en contact met onderzoekers’
‘Hoe vertel je over je werk’
‘Visgezondheid/visziekten: herkennen en behandelen’
‘Infomarkt-route’

15.15

Theepauze - infomarkt

16.00

Out of the box
‘Doden liegen niet, dierlijke forensische pathologie’

17.00
17.00-17.30
17.30–20.00

Afsluiting congres
Borrel – Brasserie Merselo
Buffet – Venrayplein

