IvD Platformdag over
opzet van
dierexperimenteel onderzoek

Het IvD Platform organiseert op 6 november 2018 een informatie- en nascholingsdag
voor leden van Instanties voor Dierenwelzijn, voorafgaande aan de Biotechnische Dagen
(op 7 en 8 nov). Alle activiteiten zullen worden georganiseerd in de Evenementenhal
te Venray.
In de ochtend zal de Commissie IvD Platform haar leden terugrapporteren over wat zij
het afgelopen jaar gedaan heeft. Er is aandacht voor de vorderingen van de verschillende
werkgroepen zoals Projectschrijven, Training en Educatie, Experimental Design & Statistical Analysis en Antibioticagebruik. Ook wordt er teruggekoppeld over de verschillende
overleggen die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden tussen de Commissie IvD platform
en de CCD, NCad en NVWA. Verder staan de verkiezingen van (nieuwe) commissieleden op
de agenda, waarvoor IvD leden zich kandidaat kunnen stellen. Een volledige oproep met
aanmeldformulier is hiervoor onlangs binnen de IvD’s verspreid via ivd-platform@biotechnischevereniging.nl. Heb je deze oproep gemist en wil je je nog kandidaat stellen? Laat het
ons zo snel mogelijk weten.
Aansluitend zullen medewerkers van NCad, CCD en NVWA toelichten wat de IvD’s volgend
jaar vanuit de overheidshoek kunnen verwachten.
De middag staat in het teken van nascholing. In een workshop willen we benadrukken dat
we als IvD’s de kwaliteit van onderzoek in belangrijke mate kunnen bewaken en verbeteren
door een goede experimentele opzet en juiste statistische analyse te realiseren, in samenwerking met de onderzoekers. Het doel van de middag is de IvD’s hierin te ondersteunen en
handreikingen te geven voor hoe je dat kunt bereiken. Er is ook een Code of Practice Experimental Design & Statistical Analysis in de maak, die het gewenste verloop van dat proces zal
beschrijven. De conceptversie ontvangen alle IvD’s voorafgaand aan de bijeenkomst; tijdens
de workshop krijg je gelegenheid hierop je input te geven.
Inschrijving voor deze dag en nadere informatie over de Biotechnische Dagen vind je via
http://biotechnischevereniging.nl/biotechnische-dagen.
De leden van de Commissie IvD Platform hopen velen van jullie te mogen begroeten op
6 november.
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