
Biosecurity

Mirjam Schaap
Bureau Biosecurity

www.bureaubiosecurity.nl
biosecurity@rivm.nl 



Inhoud

• Wat is Biosecurity

• Bureau Biosecurity

• Biosecurity voor jou



Definitie biosecurity

Biosecurity, inclusief ‘Laboratorium Biosecurity’, verwijst naar het 
wetgevende en institutionele kader, de principes, technologieën en 
praktijken die zijn geïmplementeerd om pathogenen, toxines en 
gevoelige technologieën en gerelateerde apparatuur* te beschermen 
tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal, misbruik of opzettelijke 
vrijlating.

* Gevoelige technologieën en gerelateerde apparatuur: materialen, 
apparatuur en technologie die vallen onder relevante multilaterale 
verdragen en overeenkomsten, of opgenomen zijn in nationale 
controlelijsten (bijvoorbeeld dual-use export controle lijst), die 
gebruikt zouden kunnen worden voor het ontwerp, de ontwikkeling, 
de productie of het gebruik van biologische wapens en hun 
leveringsmiddelen.
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Wat is biosecurity?
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Biosafety Biosecurity



Overeenkomsten Biosafety en Biosecurity
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• Voorkomen verspreiding

• Training bewustwording van risico's

• Getrapte beschermingsniveaus 

• Registratie van biologische agentia

• Toegangscontrole en management 

• Back-up van vitale gebouwinstallaties

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pinterest.com/pin/44262008807814348/&ei=IFdHVMKBBcmdPdysgagI&psig=AFQjCNGztU60wPrOYy3tkoocJK01W0hrxQ&ust=1414047706955626


Potentiële tegenstrijdigheden
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Biosafety

● open publicatie

● open communicatie

● herkenbare opslag

● procedures rampenplan breed 

communiceren

● …

Biosecurity

● selectieve publicatie

● selectieve communicatie 

● gecodeerde opslag

● procedures rampenplan 

selectief communiceren

● …
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Pijlers Biosecurity



Fysieke beveiliging

U verliest uw pasje

Waar kan de ‘eerlijke vinder’ allemaal bij?
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https://www.bureaubiosecurity.nl/pijlers

Biosecurity film: https://www.bureaubiosecurity.nl/biosecurity-film-0



Dual-use onderzoek in de levenswetenschappen 
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Reference: Biotechnology research in an age of terrorism (2004)
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Over Bureau Biosecurity

Bureau Biosecurity is het nationale biosecurity-kennis- en 
informatiepunt voor de overheid en voor organisaties die met 
risicovolle ziekteverwekkers werken.
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Beschermen van de samenleving en leefomgeving tegen misbruik 
van biologische agentia.

Missie



Activiteiten van Bureau Biosecurity

● Fungeert als kennis- en informatiepunt en beantwoordt biosecurity 
vragen

● Ontwikkelt kennis, tools en webapplicaties

● Geeft lezingen en workshops over biosecurity

● Ondersteunt de overheid

13 Biosecurity Kennisdag 10 november 2022
Meld je aan:  https://bureaubiosecurity.nl/kennisdag

Spionage op buitenlandse reis

Dual-Use in jouw O rganisatie

Biosecurity educatie

Gedragsverandering

bewustwording
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https://www.bureaubiosecurity.nl/kennisplein
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Producten om biosecurity onder de aandacht
te brengen
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Biosecurity Nieuwsbrief
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Homepage 
https://www.bureaubiosecurity.nl/
rechts onderaan

https://www.bureaubiosecurity.nl/


Vragen?

www.bureaubiosecurity.nl

www.biosecuritytoolkit.com

Of mail naar:

biosecurity@rivm.nl
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http://www.bureaubiosecurity.nl/
http://www.biosecuritytoolkit.com/


Boeken-, film- en serietips 
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