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De NVP heeft een goed jaar achter de rug. Het aantal leden gaf een duidelijke stijging te 

zien en momenteel zijn 180 mensen lid van de NVP. 
Een groot aantal activiteiten is door of met de vereniging georganiseerd. 

 
 
Voorjaarsvergadering in Lübeck 
Het voorjaarscongres gehouden van 20 – 23 maart in Lübeck, gezamenlijk georganiseerd met onze 
Duitse zustervereniging, was zowel in wetenschappelijk als sociaal opzicht een groot succes. De 
Nederlandse parasitologische inbreng was ruim 25% van alle presentaties. De NVP heeft voor het 
organiseren van deze joint meeting een subsidie gekregen € 9.000 van N.W.O.. Hieruit blijkt dat 
N.W.O. infectieziekten, veroorzaakt door parasieten, nog steeds belangrijk vinden en we hopen dat 
zij ook in de toekomst onze activiteiten blijven ondersteunen.  
Tijdens deze meeting werd ook de ALV gehouden, waarop Hans Sluiters aftrad als secretaris van de 
NVP. Hij werd opgevolgd door Henk Schallig en ook Lisette van Lieshout en Theo Mank traden tot 
het bestuur toe. 
 

Najaarsvergadering in Amsterdam 
In het najaar werd aan de Vrije Universiteit (gastvrouw mevr. Dr. Marijke de Jong-Brink) onze 
najaarsbijeenkomst gehouden met vrije voordrachten en een uitstekende lezing van Ron Hokke 
(LUMC) over het (nieuwe) veld van onderzoek van glycobiologie en parasieten. Ook deze bijeenkomst 
was zeer goed bezocht.  
 
Momenteel beraadt het bestuur zich, samen met de wetenschapscommissie, op de toekomst van onze 
wetenschappelijke vergaderingen. 
 
 

Subsidies verstrekt door de NVP 
De NVP heeft zelf dit jaar enkele subsidies ter beschikking gesteld. Een subsidie betrof het 
organiseren van een congres georganiseerd door United Streams. Dit is een jonge groep van 
enthousiaste onderzoekers in Nederland die een werkgroep hebben opgericht gericht op Field 
Research in International Health. Tijdens deze bijeenkomst kwamen ook diverse parasitologische 
aspecten aan de orde. Helaas is er ook dit jaar weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
subsidie bij de NVP aan te vragen ten behoeve van congresbezoek door AIO/OIOs of jonge post-
docs. 
 

De NVP website 
De website, het visite kaartje van de vereniging, heeft een nieuw gezicht gekregen, waarbij meer 
aandacht is voor de parasitologische diagnostiek in Nederland. De si te wordt zeer goed bezocht, met 
bijna 5000 bezoekers in nog geen 2 jaar tijd. Uiteraard is de actualiteit van de site een punt van 
aandacht en we hopen dat de leden meer zullen bijdragen aan de informatie die op de site geplaatst 



staat. Het bestuur ziet de website als voornaamste informatie bron voor de vereniging en zal het 
gebruik ervan blijven stimuleren.  
 
Bijscholingsdag in Wageningen/activiteitencommissie 
De activiteiten commissie heeft ook dit jaar weer een zeer geslaagde bijscholingsdag georganiseerd. 
Deze keer waren we te gast in Wageningen waar we kennis mochten maken met de vele aspecten van 
het muskieten onderzoek. Wetenschappelijk een zeer interessante dag en ook nog gezellig! Hierbij 
willen wij nogmaals onze dank uitspreken aan de commissie en de Wageningse organisatoren voor het 
organiseren van deze dag. 
 

Werkgroep Parasitologische Diagnostiek 
Een van de voornaamste aandachtspunten van het bestuur van de NVP is de waarborging van de 
kwaliteit van de parasitologische diagnostiek in Nederland. Er is nu een actieve werkgroep, 
Parasitologische Diagnostiek in Nederland, ingesteld die nu regelmatig bij elkaar komt. Verder is er 
hard gewerkt aan de professionalisering van de kwaliteitsborging Parasitologische Diagnostiek in 
Nederland. De SPLD gaat in 2003 over in de SKML, waarbinnen een sectie Parasitologie is. De 
rondzendingen van de SPLD gaan deel uitmaken van de SKML activiteiten. Hierbij blijft Nijmegen de 
kwaliteitstesten verzorgen en zijn drie referentielaboratoria betrokken (RIVM, Leiden, Rotterd am). 
 

De NVP in de komende jaren 
Het bestuur hoopt dat de Nederlandse Parasitologie zich het komend jaar positief blijft 
ontwikkelen. We hopen dat de stijging in het ledenaantal, vooral veroorzaakt door jonge 
enthousiaste leden, doorzet; dat onze website het communicatiemiddel bij uitstek binnen onze 
vereniging nog vaker wordt bezocht en dat we ook meer bijdragen van onze leden hiervoor mogen 
verwachten. Daarnaast zien we dat nationaal (TOPIZ) en internationaal infectieziekten hoger op de 
agenda van beleidsmakers komt te staan en wij vertouwen erop dat dit zich ook zal vertalen in de 
het beschikbaar komen van middelen voor de Nederlandse Parasitologie. 
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