Uitnodiging Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven
(30 april 2014)
Uitnodiging 17 juni Herziene Wod – van papier naar praktijk!
Graag nodigen we u uit voor de bijeenkomst: Herziene Wod – van papier naar praktijk!
Op dinsdag 17 juni geven we u als vergunninghouder graag antwoord op uw vragen over wat de
herziene Wet op de dierproeven (Wod) voor uw organisatie gaat betekenen.
Door het uitwisselen van ideeën en ervaringen over de manier waarop de in het concept van de
herziene Wod genoemde functies bij de verschillende instellingen ingevuld kunnen worden, hoeft
niet iedereen zelf het wiel uit te vinden. De nadruk ligt daarbij op de functies die genoemd worden in
de artikelen 24, 25 en 26 van de richtlijn 2010/63/EU. De uitkomsten van de dag helpen u om in uw
eigen instelling aan de slag te gaan. Ook kunnen we samen ontdekken waar extra inspanning of
ondersteuning nodig is.
Wat:
Wanneer:
Waar:

Bijeenkomst Herziene Wod – van papier naar praktijk!
Dinsdag 17 juni
9.30 tot en met 17.00 uur
Regardz, De Eenhoorn Amersfoort

Programma:
9.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur

Welkom
Jan van der Valk, namens de organisatoren van de bijeenkomst

10.05 uur

Herziene Wod – laatste stand van zaken
Angelique Nielen, Economische Zaken

10.25 uur

Competentie-ontwikkeling en kwalificatie in de klinische zorg

10.45 uur

Pauze

11.15 uur

Kwaliteit en kwalificatie in de diergeneeskunde
Joost van Herten en Linda van Gaalen, KNMvD, beroepsvereniging voor dierenartsen

11.35 uur

Welke functies moeten ingevuld worden – inleiding op middagsessie
Jan-Bas Prins, Leids Universitair Medisch Centrum

12.00 uur

Lunch

13.00 uur

Workshop ‘Bouw uw ideale organisatie’ (6 parallelsessies)

16.00 uur

Plenaire terugkoppeling van de workshops

16.30 uur

Afsluiting en aansluitend borrel en hapjes

Aanmelden
Voor deelname aan deze bijeenkomst vragen we een kleine bijdrage van 30 euro. Het aantal plaatsen

is beperkt en omdat we graag een evenwichtige vertegenwoordiging van het hele proefdierkundig
veld willen betrekken bij de bijeenkomst, vragen we om u voor 23 mei via onderstaande link aan te
melden voor de bijeenkomst. http://www.formdesk.com/rivm/Bijeenkomst_HerzieneWOD20140617
Na die datum ontvangt u een bevestiging van deelname, informatie over de betaling en verdere
achtergrondinformatie.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor
dierproeven (NKCA) in samenwerking met de Biotechnische Vereniging, de Nederlandse Vereniging
voor Proefdierkunde (inclusief de beroepsgroep proefdierdeskundigen), de stakeholders werkgroep
Educatie en Training, de werkgroep Instantie voor Dierenwelzijn, HollandBIO en de Universiteit
Utrecht.
Indien deze uitnodiging niet op u van toepassing is, wilt dan de relevante personen binnen uw
instelling (bijv. vergunninghouder, hoofd dierenlab, proefdierdeskundige) wijzen op deze
bijeenkomst? Dank daarvoor.

