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De NVP is opnieuw gegroeid! Het ledenaantal is verder gestegen en momenteel zijn meer dan 
220 mensen lid van onze vereniging. Hiermee is in een periode van 3 jaar een toename in het 
ledenaantal van bijna 20% gerealiseerd. De groei is vooral te danken aan een toename van het 
aantal analisten en AIOs dat lid wordt. Onze vereniging krijgt ook steeds meer een 
internationaal karakter gezien de toename van het aantal leden die uit het buitenland afkomstig 
zijn. Het internationale karakter van onze vereniging en de Nederlandse parasitologie werd 
verder versterkt door het organiseren van de wetenschappelijke voorjaarsvergadering in 2004 in 
Belgie, de vele internationale congresbezoeken die onze leden, in bepaalde gevallen dankzij een 
NVP subsidie, afleggen en het zeer succesvolle internationale Giardia-Crypto congres dat in 2004 
in Amsterdam werd gehouden en  dat georganiseerd werd door een aantal van onze leden en 
dat mede gesponsord werd door de NVP. Ook wordt de website van onze vereniging veelvuldig 
geraadpleegd en deze neemt een steeds belangrijkere plaats in de communicatie binnen de NVP 
in. Hieronder belichten we een aantal van de NVP hoogtepunten van het jaar 2004. 
 
 

Subsidies 

De NVP heeft 2 reisbeurzen van 500 euro gegeven aan NVP leden voor congresbezoek (zie voor 
de interessante verslagen van deze bezoeken: http://www.parasitologie.nl/grants.html). Tevens 
heeft het NVP bestuur het '3rd Symposium on Research in International Health' in 2004 
(Amsterdam) georganiseerd door Uniting Streams ondersteund met een subsidie. Tevens heeft 
het bestuur besloten om de komende jaren dit initiatief, dat mede tot stand is gekomen door de 
inzet van een aantal van onze jonge leden, structureel te ondersteunen. 

Daarnaast is een subsidie verstrekt voor een bezoek van lid van de sectie Parasitologie van de 
SKML aan de jaarlijkse UK-NEQAS studiedag in Londen, met als thema de diagnostiek van 
bloedparasieten. Zijn verslaglegging, met veel inhoudelijke details en feiten, is te vinden op de 
website (www.parasitologie.nl). 
 

 

Wetenschappelijke vergaderingen 

De NVP heeft in samenwerking met de Belgische zustervereniging een zeer geslaagde 
voorjaarsvergadering georganiseerd op het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. 
Een goed bezochte dag met een zeer gevarieerd programma werd afgesloten met een gezellig 
diner. Mede dankzij een subsidie van NWO kon ook een aantal buitenlandse gastsprekers 
worden uitgenodigd. 

De najaarsvergadering was een gemeenschappelijke bijeenkomst Werkgroep Klinische 
Parasitologie West en Proost. Op 27 oktober 2004 werd op het RIVM de jaarlijkse themamiddag 
georganiseerd voor de werkgroepen Klinische Parasitologie West en Oost. Het doel van deze 
middag, tevens najaarsvergadering van de NVP, was om een samenvatting te geven van de 
Nederlandse inbreng op de Internationale Giardia en Cryptosporidium conferentie, welke van 
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20-24 september in Amsterdam werd gehouden. De opkomst op het RIVM was hoog, met bijna 
50 deelnemers. Er werden 7 uitgebreide presentaties gegeven.  

SKML 

Na een lange voorbereidingstijd, vond op 8 juli 2004 de officiële oprichting plaats van de 
Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML). Ook het NVP/SPLD 
bestuur stemde namens de leden in met de oprichtingsstatuten. In 2003 was al besloten om de  
SPLD vooralsnog als een aparte stichting te handhaven. De activiteiten van de SPLD richt zich 
nu hoofdzakelijk op bevordering van informatie uitwisseling op het gebied van diagnostiek en 
medicatie van parasitaire aandoeningen.  
De oprichting van het SKML ging gepaard met een start-symposium "Quality on Ice" op 28 
september in Nijmegen, waar 15 SKML secties zich konden presenteren aan de deelnemers van 
de rondzendingen. De sessie van de sectie Parasitologie werd goed bezocht (70 deelnemers) en 
kwam ook uit de evaluatie naar voren als een van de meest geslaagde presentaties. Een verslag 
van deze bijeenkomst is te lezen op de website www.parasitologie.nl . 

 

Diagnostiek boek 

De werkzaamheden ten behoeve van een nieuwe uitgave van het boek Medische Parasitologie 
maakt goede vooruitgang. Diverse redactie teams bewerken de verschillende hoofdstukken. Een 
geheel nieuw hoofdstuk over moleculaire biologie en de toepassing ervan in de parasitologische 
diagnostiek wordt geschreven. De laatste ruwe versie is recentelijk door de verschillende teams 
beoordeeld en het is de verwachting dat in mei de definitieve versie naar drukker gaat. 
Daarnaast wordt er hard gewerkt aan opzet van de website 'Medische Parasitologie' waar 
algemene informatie komt over parasieten, parasitaire infecties bij de mens en diagnostriek en 
therapie. 

 

2005 

Op de ALV zullen we van Lodewijk Tielens als voorzitter afscheid moeten nemen. Hij heeft zich 
de afgelopen 6 jaar zowel voor als achter de schermen zeer ingezet om de NVP te maken tot 
wat zij nu is. Wij zijn hem hiervoor veel dank verschuldigd. Uiteraard zal het nieuwe bestuur zich 
met evenveel elan inzetten om de vereniging te laten groeien en bloeien. De organisatie, in 
samenwerking met de commissie wetenschap, van een 2 daags voorjaarscongres, de verwachte 
uitgave van het vernieuwde parasitologie boek, het blijven verstrekken van reissubsidies, de 
toename van de informatie op onze website  zijn het bewijs van een gezonde actieve 
vereniging. 
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