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Geachte deelnemers, 
 
Hierbij ontvangt u de afwerking van Rondzending 2005-1 van de 
Parasitologie: de groslijst, de bespreking van de resultaten en de bespreking 
van de verdiepingsenquête. 
 
Verder willen we u informeren over ontwikkelingen in de parasitologie-
rondzendingen van het SKML. Bij iedere rondzending krijgt u alle 
documentatie per post toegestuurd. Dit zal voorlopig zo blijven. 
 
Echter, informatie over de rondzendingen is voortaan ook te vinden op het 
beschermde gedeelte van de website van de Nederlandse Vereniging voor 
Parasitologie ( www.parasitologie.nl).  
 
Op deze site vindt u onder Diagnostiek de knop SKML- kwaliteitsbewaking 
waar u als deelnemer kunt inloggen. 
 
Uw inloggegevens zijn: 
 

User:   SKML-2005 (hoofdletters) 
Password: index-0504 (kleine letters) 

 
Informatieverstrekking via deze website biedt u als deelnemer een aantal 
voordelen.  
1. Alle documenten staan overzichtelijk bij elkaar en kunnen gedownload 

worden voor eigen gebruik. De formulieren kunnen als Word-file geopend 
worden en na invullen direct naar de SKML gemaild worden hetgeen de 
efficiëntie verhoogt (in vergelijking met het gebruikelijke overschrijven, 
kopiëren en faxen). 

2. U vindt hier de (voorlopige) uitslagen, eventueel geïllustreerd met foto's 
van de bijhorende parasieten, de verdiepingsvragen en de besprekingen. 

3. U vindt hier actuele informatie en documentatie met betrekking op de 
activiteiten van de sectie. 

 
 
Mocht u de inloggegevens zijn kwijtgeraakt of verdere vragen of opmerkingen 
hebben over deze website, dan kunt u contact opnemen met de 
sectievoorzitter Dr. L. van Lieshout (e.a.van_lieshout@lumc.nl ). 
 



In de nabije toekomst zullen we u ook informeren over het gebruik van het 
forum. Daar zult u vragen of opmerkingen kunnen plaatsen over de 
rondzendingen, zowel aan de leden van de sectie Parasitologie als aan alle 
andere deelnemers. 
 
Ondertussen wordt bij de SKML gewerkt aan een volledig geautomatiseerd 
systeem waarbij de deelnemers van alle aan het SKML verbonden secties on-
line hun bevindingen kunnen doorsturen. Dit is echter niet op korte termijn te 
realiseren. Daarom heeft de sectie parasitologie gekozen om (als tussen-
oplossing) deze informatieverstrekking via de website van de NVP te laten 
verlopen. 
 
Tenslotte vindt u in het briefhoofd de naam van Dr. P. Beckers. Pieter is het 
hoofd van de parasitologische laboratorium diagnostiek in het Radboud UMC 
en zal na de pensionering van Jan Peter, deze zomer, de coördinatie van de 
rondzendingen overnemen.  
 
met vriendelijke groeten, 
namens de sectie parasitologie SKML, 
 
 
Dr. J.P. Verhave en Dr. L. van Lieshout 


