Bureau Biosecurity
Landelijk biosecurity kennis- en informatiepunt
voor organisaties die werken met risicovolle
ziekteverwekkers, kennis en technologieën.

Bureau Biosecurity
Bureau Biosecurity deelt kennis en
informatie over biosecurity en vergoot
bewustwording rondom biosecurity,
om de kans op misbruik van risicovolle ziekteverwekkers, kennis en
technologieën te voorkomen.
Bureau Biosecurity is opgericht door
de overheid als kennis- en informatiepunt over biosecurity. Het bureau
verzorgt lezingen, workshops en
ontwikkelt kennisproducten zoals
de Biosecurity Zelfscan en de
Biosecurity Kwetsbaarheidsanalyse
(zie: www.biosecuritytoolkit.com).
Bureau Biosecurity is het aanspreekpunt
voor al uw vragen over dual-use en
biosecurity!
Bureau Biosecurity:
• Fungeert als kennis- en
informatiepunt en beantwoordt
biosecurity vragen
• Ontwikkelt samen met de
organisatie kennisproducten en
hulpmiddelen
• Ontwikkelt samen met de
organisatie opleidingsmodules
• Geeft lezingen en workshops over
biosecurity
• Ondersteunt de overheid bij
biosecurity-vraagstukken
• Sluit aan bij internationale
biosecurity initiatieven en
bijeenkomsten

Biosecurity en dual-use
onderzoek in Nederland
Wetenschappelijk onderzoek
naar risicovolle ziekteverwekkers
is essentieel voor het ontwikkelen
van diagnostiek, detectiemethoden,
vaccins en therapieën. Kennis of
technologieën, die ontwikkeld zijn
met goede intenties, kunnen worden
misbruikt. Dit is het ‘dual-use’ karakter
waar men mee te maken kan krijgen bij
onderzoek in de levenswetenschappen.
Biosecurity is belangrijk om risicovolle ziekteverwekkers en kennis te
beveiligen om misbruik te voorkomen
Nederland kent uitgebreide biosafety
wet- en regelgeving en gedragsregels
ter bescherming van werknemers
en het milieu. De overheid wil
naast biosafety ook aandacht voor
biosecurity en de dual-use afweging.
De Nederlandse overheid streeft er
naar om biosafety, biosecurity en de
dual-use-afweging te borgen in een
‘integraal bioveiligheidsbeleid’.
Bureau Biosecurity is als kennisen informatiepunt onderdeel van het
nationale integrale bioveiligheidsbeleid.

Biosecurity binnen
uw organisatie
Biosecurity omvat maatregelen op
het gebied van fysieke beveiliging,
materiaalbeveiliging, kennis- en
informatiebeveiliging, personeelsscreening en transportbeveiliging.
Daarnaast vraagt biosecurity om
bewustwording en betrokkenheid van
medewerkers uit alle lagen van de
organisatie. Deze aandachtsgebieden
van biosecurity zijn samengevat in
de acht pijlers van biosecurity
(zie: www.biosecuritytoolkit.com).
Het streven van de overheid is dat
biosecurity maatregelen en de
dual-use afweging blijvend verankerd
worden in organisaties. Dit kan
bijvoorbeeld door biosecurity onder te
brengen bij een Biorisk Professional (BRP).
De toekomstige BRP sluit aan bij
bestaande kwaliteitsfunctionarissen
zoals biologische veiligheidsfunctionarissen (BVF’s), arbeidshygiënisten of veiligheidspersoneel.
De BRP wordt het aanspreekpunt van
de instelling en zorgt dat biosafety- en
biosecurity-maatregelen integraal
worden nageleefd. In geval van
calamiteiten is de BRP 24/7 te bereiken
voor hulpverleningsdiensten. Bureau
Biosecurity werkt aan een opleiding
voor de Biorisk Professional.

Voor wie?
Organisaties die werken met
risicovolle ziekteverwekkers,
zoals universiteiten, ziekenhuizen,
bedrijven en kennisinstituten.
Deze ziekteverwekkers kunnen
humaan-, dier- of plantpathogenen
zijn.

Biosafety en biosecurity
Biosafety kan het best omschreven
worden als: “keeping bad bugs
away from people” en biosecurity
als: “keeping bad people away
from bugs”.

Biosecurity in kwaliteitssysteem
Biosecurity is onlosmakelijk
verbonden met biosafety.
Biosecurity kan net als biosafety in
het kwaliteitssysteem van een
laboratorium opgenomen worden.
Management, BVF’s of andere
kwaliteits- of veiligheidsfunctionarissen en laboratoriummedewerkers dragen samen zorg voor
de biosecurity.

Meer informatie?
www.bureaubiosecurity.nl

Vragen?

Bureau Biosecurity is te bereiken via:
biosecurity@rivm.nl

Biosecurity bij u?

De ‘Biosecurity Zelfscan’ en de
‘Biosecurity Kwetsbaarheidsanalyse’
zijn beschikbaar via:
www.biosecuritytoolkit.com
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De zorg voor morgen begint vandaag

