Biotechniek en de redactie
stelt zich voor

Beste lezers van Biotechniek
De laatste tijd zijn er best wel wat wijzigingen in de redactie geweest. Dit lijkt me een
mooie gelegenheid om toe te lichten waar Biotechniek voor staat en de huidige redactie
voor te stellen.
Biotechniek is al sinds 1961 het vakblad voor proefdierkundig Nederland. Volgend jaar
bestaan we 60 jaar! In de beginjaren was Biotechniek er vooral op gericht om mensen iets
te leren over proefdieren en dierproeven. Er waren toen nog geen opleidingen of boeken
voor proefdierverzorgers en biotechnici. Mensen werden vaak omgeschoold op de
bedrijven waar ze werden aangesteld (zoals het RIVM, TNO-Zeist, CDL-Nijmegen). Er was
toen een grote behoefte aan uitwisseling van kennis over proefdieren, hun verzorging en
huisvesting en biotechnieken. Biotechniek voldeed aan die behoefte. Sindsdien is er veel
gebeurd: de NVP en de BV werden opgericht (nu gefuseerd in DALAS), de Biotechnische
Dagen werden georganiseerd, de Wet op de dierproeven werd van kracht en er ontstonden wettelijk verplichte opleidingen voor proefdierverzorgers en biotechnici.

Oproep
Biotechniek is nog steeds het platform om kennis over proefdieren, dierproeven en de
3V’s uit te wisselen. De redactie spant zich in om elke Biotechniek (zes keer per jaar) weer
te vullen met interessante bijdragen uit het veld, en dat is niet altijd eenvoudig.
Graag wil ik jullie oproepen om ideeën (hoe klein ook) over alternatieven, verfijning van
biotechnieken, huisvesting en verzorging, praktische tips, verhalen uit de praktijk, etc.
aan te dragen. Vergeet niet dat jullie heel veel weten van wat er op de werkvloer gebeurt,
het lijkt niets bijzonders, maar kan heel waardevol zijn voor anderen! De redactie wil jullie
graag helpen iets op papier te zetten!
Fred Poelma, hoofdredacteur
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