De Belgian Biosafety Professionals (BBP) en de Vereniging BVF Platform informeren u graag dat zij
een gezamenlijk symposium organiseren met als onderwerp “Emergency preparedness and
response”
Het evenement vindt plaats op 5 februari 2019 bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam, Nederland.
Door middel van een introductie door een keynote speaker en meerdere break-out sessies, krijgen
de deelnemers inzicht in het opzetten van een goed gefundeerd noodplan en hoe oefeningen op te
zetten om te bepalen of hun / een instituut snel en effectief kan reageren op een noodsituatie
waarbij biologische agentia betrokken zijn.
Het symposium dat de hele dag duurt gaat diep in op een onderwerp dat essentieel is binnen de
verantwoordelijkheden van alle biosafety professionals.
Het is ook een unieke gelegenheid om biosafety-experts uit de buurlanden te ontmoeten en
informatie te verkrijgen over recente ontwikkelingen, richtlijnen en best practices.
Actuele informatie over het programma en registratie is te vinden op de website van het BVF
platform via:
http://www.bvfplatform.nl/2981/agenda.html
Het symposium staat open voor registratie op:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-bbpbvfp-symposium-2019-emergency-preparedness-andresponse-51578520744
We kijken uit naar uw komst en hopen het symposium van volgend jaar tot een succes te maken!

Met vriendelijke groeten,
Namens beide verenigingen

Dick Verduin
Voorzitter Commissie Communicatie
-----------------------------

The Belgian Biosafety Professionals (BBP) and the Association of Dutch Biological Safety Officers
(BVF Platform) are happy to inform you that they will organize a joint symposium on emergency
preparedness and response.
The event will take place on February 5, 2019 at the Erasmus University in Rotterdam, the
Netherlands.
By means of an introduction by a keynote speaker and multiple hands-on break-out sessions, the
participants will obtain insight in how to set up a well-designed emergency plan and how to conduct
exercises to evaluate whether their/an institute is ready to respond rapidly and effectively to an
emergency involving biological agents.
The full day symposium allows for in depth coverage of a subject that is (an essential) key to the
responsibilities of all biosafety professionals.
It also is a unique opportunity to meet biosafety experts of neighbouring countries and obtain
information on recent developments, guidelines and best practices.
For up to date information on the program and registration, please visit the BBP website at:
https://ebsaweb.eu/bbp/events
The event is open for registration at:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-bbpbvfp-symposium-2019-emergency-preparedness-andresponse-51578520744
We look forward to welcome you and make next years' symposium a success!

Best regards,
On behalf of both associations

Dick Verduin
Chair Communication Committee

