
‘Welkom in elkaars wereld’
Veilig en gezond weefsels conserveren – nu en in de toekomst

Uitnodiging KNB event 26 september 2017

Het event
Het Kennisnetwerk Biociden organiseert de bijeenkomst 
‘Welkom in elkaars wereld’. Hierin brengen we de werelden  
van de weefselconservering, de ontwikkeling van weefsel-
conserveringsmiddelen en de biocidenregelgeving bij 
elkaar. In elk van deze werelden is een veilige en gezonde 
omgang met conserveringsmiddelen een belangrijk thema. 
Conservering van weefsels is een biocide-toepassing,  
die onder producttype PT22 van de Biocidenverordening 
wordt geschaard.

Datum en tijd:  26 september van 13.00 – 17.00 uur, 
 voorafgegaan door inlooplunch

Plaats:  RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 
3721 MA Bilthoven

Het programma
Tijdens de middag bieden uiteenlopende professionals een 
inkijk in hun wereld en laten zij zien hoe zij veilig en gezond 
weefsel conserveren bevorderen. Gezamenlijk gaan we na 
hoe we deze werelden beter met elkaar kunnen verbinden.

• We openen de dag met een snelle verkenning:
hoe ver staan deze werelden van elkaar af?

• In carrouselvorm trekken verschillende werelden van
veilig en gezond weefsel conserveren voorbij. We zien
onder meer: de Faculteit Diergeneeskunde UU, het
mortuarium van Schiphol, Naturalis Biodiversity Center,
de pathologiepraktijk, Thanatopraxie Rens de Pijper,
het Ctgb en de innovaties van Fix for Life en Qleans.

• In al deze werelden is gezond en veilig werken een
belangrijk thema. Toch botsen ze soms. Met alle
deelnemers verkennen we de beren op de weg, en
eventuele uitwegen.

• We maken de balans op: wat kunnen we van elkaar leren,
waar zien we kansen, wat willen we elkaar meegeven?

Uitnodiging
Meld u nu aan voor deelname aan deze bijeenkomst  
via onderstaande link. Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden. Aanmelding is mogelijk tot 19 september.

Ik meld me aan.
Een week voor de bijeenkomst ontvangt u de bevestiging 
en het volledige programma. Voor meer informatie, klik hier. 

Bij vragen of opmerkingen over dit event, mail 
info@kennisnetwerkbiociden.nl 

http://kennisnetwerkbiociden.nl/KNB_Events/Veilig_en_gezond_weefsels_conserveren_%E2%80%93_nu_en_in_de_toekomst_%E2%80%98Welkom_in_elkaars_wereld%E2%80%99
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