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Programma Biosecurity Kennisdag 2017
2 november 2017
9.00 uur

Ontvangst en registratie

10.00 uur

Welkom door dagvoorzitter Sander Banus, Centrum Veiligheid,
RIVM

10.10 uur

Rik Bleijs, Bureau Biosecurity, RIVM
“Bureau Biosecurity en kwetsbaarheidsanalyse”

10.25 uur

Vera Vos, onafhankelijk voorzitter van de interdepartementale
werkgroep Biosecurity
“Update biosecuritybeleid”

11.00 uur

Erwin Duizer, hoofd van Nationaal Polio Laboratorium, RIVM
“Poliovirus in het lab post-eradicatie: implicaties voor biosafety
en biosecurity”

11.30 uur

Marcel van Bergen, Radboud Universiteit Nijmegen
“De BioRisk Professional in de praktijk”

12.00 uur

Lunch

13.00 uur

Workshopsessie 1

14.15 uur

Pauze

14.45 uur

Workshopsessie 2

16.00 uur

Borrel

Voor wie:
Locatie:
Wanneer:

Professionals in bioveiligheid, biosecurity, biorisk en security
Mercure Hotel, De Nieuwe Poort 20, Amersfoort
donderdag 2 november 2017
Deelname is kosteloos

Meer informatie en aanmelden via www.bureaubiosecurity.nl/kennisdag
Om u direct op te geven voor de Biosecurity Kennisdag klik hier
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Workshops Biosecurity Kennisdag
2 november 2017
Op de Biosecurity Kennisdag worden ’s middags vijf workshopsessies gehouden, waarvan
u twee sessies kunt bijwonen. Hieronder vindt u een beschrijving van de sessies:

1. The Biosecurity Challenge

In deze interactieve workshop wordt u
uitgedaagd om biosecurity problemen van
uw tegenstanders effectief te bestrijden.

2. Veilig versturen van biologisch
materiaal

Ik heb een hoogrisico pathogeen in huis
dat naar Brazilië verstuurd moet worden.
Maar ik weet niet wie eigenlijk de
ontvanger is? En hoe weet ik of het wel
veilig aangekomen is? Hoe zit het ook
alweer met de transportwetten en regels?
In deze workshop worden vragen rondom
transport en het versturen van biologisch
materiaal bediscussieerd en beantwoord.

3. Informatie: Is it secret? Is it
secure?

Uw organisatie heeft kennis- en
informatiebeveiliging netjes op papier,
maar hoe is dat werkelijk in cyberspace?
Waar liggen de kwetsbaarheden en de
valkuilen?
Bezoek de workshop en laat u informeren
over de digitale wereld van informatiebeveiliging. De workshop wordt verzorgd
door het Nationaal Cyber Security
Centrum.

4. Import en export, wat mag en
wat moet…

Heb ik een exportvergunning nodig voor
het uitvoeren van DNA fragmenten? Hoe
moet ik voldoen aan het Nagoya protocol?
Heb ik voor het in- en uitvoeren van
plantpathogenen te maken met andere
wetgeving dan voor humane of
dierpathogenen? Als je het antwoord wilt
weten op bovenstaande vragen, dan is dit
een workshop die je niet mag missen!

5. Personeelsscreening: Ken uw
collega!

Personeelsmanagement is een belangrijk
onderdeel van biosecurity. Bij het
aanstellen van nieuw personeel is het van
belang om de achtergrond van de
betreffende persoon na te gaan. Maar ook
personeel dat al in dienst is kan opeens
ander gedrag gaan voorkomen, zoals
alleen werken op ongebruikelijke
tijdstippen. In deze workshop wordt het
nut en de noodzaak van personele
screening uitgelegd en wordt uitleg
gegeven over de Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG).

