VOORLOPIG Programma Biotechnische Dagen 2019
Maandag 18 november
19.00-20.30
20.30-0.00

Diner
Warming-up party

Dinsdag 19 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

‘Op zoek naar nieuwe vaccinatie methoden: intranasaal doseren bij muizen’

10.15

‘Randomiseren en blinderen: wat is mijn rol daarbij?’

10.40
10.45

Mededelingen
Koffiepauze - infomarkt

11.15

‘Wat is de meerwaarde van PET-CT bij primaten onderzoek?’

11.40

‘Ontwikkeling van een muizenmodel voor myopie (bijziendheid)’

12.05
12.25

Prijsuitreiking: prijs voor het beste alternatief
Lunch - infomarkt

13.45

Parallelsessies (voor locatie zie achterzijde badge)
‘Bouwplan zoogdier – Dissectie, plastinaten en 3D modellen’
‘Morele Moed – Het goede doen in je werk’
‘Cumulatief Ongerief - Hoe zit dat eigenlijk?’
‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’
‘Escape Room op basis van je biotechnische kennis’
‘Hoe vertel je over je werk’
‘Onder collega’s - Delen van ideeën en werkwijzen uit de praktijk’
‘Circadiane ritmes’
‘Infomarkt-tour’
Infomarkt

15.15

Theepauze - infomarkt

16.00

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

16.10

Out of the box
Veni, vidi ……. vissen: een leuke interessante vertelling over vissen,
Wilfried van der Elst
Afsluiting lezingenprogramma
Infomarkt en borrel
Congresdiner en aansluitend feestavond

17.00
17.00-18.00
19.00-01.00

Woensdag 20 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

‘Buizen voor muizen,
Het effect van verschillende hanteermethoden, op muis en dierverzorger’

10.15

‘Kippen HEP’s bij vaccinatie studie’

10.40
10.45

Mededelingen
Koffiepauze - infomarkt

11.15

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

11.25

Zenderen van vissen: operatie en meting in het veld’

11.50

‘Proefdierchirurgie door de tijd’

12:15
13.15

Algemene ledenvergadering Biotechnische Vereniging (inclusief lunch)
Lunch - infomarkt

13:45

Parallelsessies (voor locatie zie achterzijde badge)
‘Bouwplan zoogdier – Dissectie, plastinaten en 3D modellen’
‘Morele Moed – Het goede doen in je werk’
‘Cumulatief Ongerief - Hoe zit dat eigenlijk?’
‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’
‘Escape Room op basis van je biotechnische kennis’
‘Hoe vertel je over je werk’
‘Onder collega’s - Delen van ideeën en werkwijzen uit de praktijk’
‘Circadiane ritmes’
‘Infomarkt-tour’
Infomarkt

15.15

Theepauze - infomarkt

16.00

Out of the box
‘Hoe werkt diertherapie voor kinderen met Downsyndroom of Autisme?’
Stephanie van der Steen

17.00
17.00-17.30
17.30–20.00

Afsluiting congres
Borrel
Buffet

