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DALAS-info: Beste lezers van
Biotechniek

Dinsdagmiddag 24 november j.l. was het dan zover; de uitzending van de eerste
Livestream DALAS-evenementen. Om 13.00u begon de Algemene vergadering van DALAS.
Om 14.30u werd deze gevolgd door het programma van de Biotechnische Dagen.
Er kwam heel wat bij kijken om het programma te realiseren. Ik wil – ook vanaf deze plaats
– de Commissie Biotechnische Dagen bedanken voor hun enorme inzet om deze middag te
realiseren. De Commissie bestaat uit: Annemarie Baars, Annet Louwerse, Anne Paulien Drenth,
Janneke Arts, Kees van Berkel, Mara Kröner, Michel Weij, Pieter Verbost, Rick Havinga, Tanya
Braumuller en Wout Puijk. Jullie hebben een geweldig programma voorbereid en neergezet!
De ALV werd gevolgd door 73 leden. Vragen stellen vanuit de zaal kon dit keer natuurlijk niet,
maar gelukkig kwamen deze wel binnen via de chatbox. Ook voor de stemprocedure was een
alternatief ingezet: dit keer geen briefjes verzamelen vanuit de zaal of opgestoken handen
tellen, maar een e-mail stemming via een notaris. Het verslag van de vergadering zal worden
gedeeld met alle DALAS-leden.
Voor het programma van de Biotechnische Dagen schakelden 354 deelnemers in. We weten
dat meer mensen het programma hebben gevolgd omdat collega’s ook in groepen hebben
gekeken. Het programma was van hoge kwaliteit. Babs Verstrepen hield een heel mooi verhaal over het Covid-19 onderzoek in het BPRC. Jan Hoeijmakers gaf een indringende presentatie over zijn verouderingsonderzoek met muizen. Tussendoor waren er prijzen én werd er
enthousiast gebokst.
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Wil je het programma zien of nog een keer zien? Dat kan via deze link:
https://channel.royalcast.com/avex/#!/avex/20201124_2
Gebruik om in te loggen dit wachtwoord: #BTD2020_ii-24D@l@s
De link vind je ook op de DALAS-website: www.dalas.nl

De volgende prijzen werden uitgereikt

. Prijs voor beste artikel (vanuit SPI)
Zie hiervoor het verslag elders in deze Biotechniek.
. Prijs voor beste verhaal (Henk Stol-prijs)

.

De eerste prijs ging naar Esther van der Meer (in Taiwan). Haar verhaal was getiteld: The Sanyi
Chronicles. Esther werd verrast met de uitreiking tijdens een Teams-bespreking die ze had met
Vera Baumans en Pascalle van Loo.
De jury schreef over haar verhaal: “geweldig om te lezen en het leuke is dat er iedere keer een
vervolg is dat absoluut niet verveelt”.
De overige twee genomineerden waren: Toon Hesp en Pim Rooymans met hun verhaal ‘Workshop omgaan met proefdieren in Caïro’. Uit het juryrapport: “leuke ervaring en beleving om
in een ander land de fijne kneepjes ‘omgaan met kleine proefdieren’ te laten zien”. Ten slotte
waren de verhalen van Roel Rat genomineerd. De auteur van deze verhalen is… een goed
bewaard geheim.
Prijs voor het beste Alternatief
Deze werd uitgereikt aan Esther Kooijman, Amsterdam UMC lokatie VUmc.
Het juryrapport was lovend: “de commissie is altijd op zoek naar personen die actief zoeken
naar 3V-alternatieven voor bestaande diermodellen en deze alternatieven nog eens kritisch
tegen het licht houden. Dat is precies wat Esther gedaan heeft met het model voor Intrathecale toediening van Mazur et al. (2017); dat betekent binnen de hersen- of ruggenmergvliezen,
en het werd bij de rat uitgevoerd. Daarbij is ze strategisch te werk gegaan:
- ze heeft de zwakke punten van het model in kaart gebracht
- ze heeft op basis van een literatuurstudie aanknopingspunten voor optimalisatie/verbetering gezocht en
- ze heeft het onderliggend werk gedaan om deze verbetervoorstellen op het gebied van
verfijning en vermindering te implementeren/valideren en de aanzet geven tot publicatie
hiervan.”
Al met al presenteerde Esther dus een mooie, zichtbare uiting van ‘Culture of Care’ op de
werkvloer.

Het was een spannende dag met een mooi resultaat waar we als organisatie heel veel positieve reacties op
hebben gekregen. De bijgaande foto’s geven een impressie van het geheel.
Ondertussen zijn we een nieuw jaar ingegaan, waarin DALAS weer veel plannen heeft. Ik maak van deze
gelegenheid gebruik om je een mooi en gezond 2021 te wensen.
Hartelijke groeten,
Catriene Thuring
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