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1 ja, deels. Zie antwoorden op de andere vragen.
ja, het lijkt me goed dat de knelpunten en de 

verdiepingsvragenvan alle rondzendingen aan de orde komen.
ja, praatjes zijn heel interessant, maar de 

rondzendingen hebben prioriteit

4: ja, het lijkt me, zeker gezien de beperkte 
tijd en de labs waar gescheiden wordt 

beoordeeld, een goed plan om hiervoor 
aparte middagen te organiseren.

5: ja, ik wil zeker vaker naar deze 
middagen komen. Alle deelnemers van 

onze groepkunnen dan een of meerdere 
sessies bijwonen. Leerzaam!

2 ja nee
Nee, het mag over het hele vakgebied van de 

parasitologie gaan. Het verhaal over de 
zwemmersjeuk vond ik erg interessant

Nee  Ja, ik kom een volgende keer zeker weer

3 ja nee
ja, denk ik ook voldoende om middag te vullen 

(?) nee ja

4 Ja, vooral de bespreking van de malaria was erg interessant.  nee nee nee nee

5 Ja, was leuk programma 
Nee, niks gemist, elke keer kunnen andere onderwerpen aan de 

orde komen 

Het is leuk om de rondzendingen te evalueren, 
maar ook om daarnaast nog een aantal 
presentaties te horen gerelateerd aan 

parasitologie (bloed/ feces) 

Nee, jammer om de onderwerpen te 
scheiden. Juist door de afwisseling blijft het 

interessant en wordt een breder publiek 
aangetrokken.  

Ja 

6 ja nee nee nee, echt nee!! ja

7  Neen Ja  Ja 
Ja, ik ben alleen geinteresseerd in malaria 

parasieten. 
Neen, te ver voor weinig over malaria 

8 Ja Nee
Nee, maar natuurlijk wel met betrekking tot 

parasieten/parasitologie

Ja (wij doen alleen bloedparasieten en de 
facesparasieten worden door een andere 

afdeling uitgevoerd)
Ja

9 ja nee nee nee ja

10 ja nee nee nee ja

11

Nee, relatief veel reistijd voor korte middag. Enkel 
geïnteresseerd in malariagedeelte. De tijdsduur van het 

symposium mag best langer duren, zeker in verhouding tot de 
reistijd. In principe is het een jaarlijks evenement; indien alle 

rondzendingen behandeld worden mag hier best meer tijd aan 
besteed worden, ook  gezien het aantal vragen. Casuïstiek is 

prima 

Nee  Ja 
Ja, in ons ziekenhuis wordt 

enkel malariadiagnostiek verricht. 
Ja, indien scheiding bloed- en 

faecesparasitolgie 

12 Ja, een waardevolle toevoeging aan de rondzendingen. nee nee nee ja
13 ja ja NEE niet strikt, wel als basis ja ja
14 ja nee nee nee ja
15 ja nee ja ja ja
16 ja nee nee nee ja
17 nee ja ja nee ja
18 ja nee ja nee ja
19 ja ja nee nee ja
20 ja nee nee nee nee
21 ja nee nee nee ja

22 ja nee
nee, juist de extra onderwerpen ziij heel 

interessant
ja, er was weinig tijd om uitgebreid over de 

onderwerpen uit te weiden
ja

1



6 7 8 9 10

6: ja, centraal lijkt me beter. Mogelijk in de buurt 
van een snelweg.

7: nee, deze locatie in 
Amsterdam vind ik 

minder geschikt i.v.m. 
de slechtere 

bereikbaarheid.

8: ja, een uur meer lijkt me beter 
en een pauze tussendoor is ook 

raadzaam.

9: een  lunch hoeft voor mij niet te worden georganiseerd. Een borrel ter afsluiting  
lijkt me ook niet, want het merendeel wil tijdig weer naar huis. Tijdens een pauze 
tussendoor zou er ruimte zijn voor koffie/thee/limonade  en is er ook gelegenheid 

voor onderling contact. Wanneer het nodig is, ben ik bereid 15 Euro als 
deelnemersbijdrage te betalen.

10:Ja, accreditatie lijkt me een goede zaak. Deze middag valt 
tenslotte ook in het kader van kwaliteitsonderhoud.

 Nee, Amsterdam is ook centraal Ja
Ja, een pauze tussendoor is wel 

fijn
Ja, ik ben bereid tot een bijdrage Nee.

nee, amsterdam goed de bereiken met OV ja
ja, was jammer dat Truus niet 
alles kon bespreken en korte 

pauze was fijn geweest 
hee/koffie was wel lekker geweest,  uitgebreide lunch niet perse noodzakelijk nee

Voor mij is Amsterdam een uitstekende locatie heel geschikt ja geen mening nee

Nee, hoeft niet, maar moet wel makkelijk (met 
openbaar vervoer) te bereiken zijn. 

Ja, locatie was prima 

Ja, eerder beginnen mag, voor 
velen kost het toch een hele 

dag van het werk. In ieder geval 
zou een korte pauze goed zijn.  

Iets bijdragen voor degene die graag een lunch willen is ok, maar er moet wel een 
keuze gelaten worden.    

Nee, niet van belang  

ja ja ja ja nee

Ja  Nee  Nee  Ja, als het alleen over malaria gaat  Nee 

Ja, heeft wel mijn voorkeur
Ja, op zich wel maar zie 

vraag 6
Nee, hoeft niet persé Nee, vind ik niet nodig Nee, niet van essentieel  belang

ja
nee ,veel reistijd voor 
een kort programma.

ja nee niet noodzakelijk, is een mogelijkheid  ja

Ja (afwisseling qua locatie is wel handig) ja ja ja nee

Ja 
Ja, indien dit centraal 

gelegen is.
Ja, zie vraag 1.  

Ja, indien aanvang vroeger is met lunch, ik weet niet of men blijft voor een borrel 
gezien de lange reistijd terug naar huis. Beter een lunch 

Nee 

nee ja nee nee nee
Ja NEE ja ja JA (wenselijk niet essentieel)

nee ja, prima ja ja nee
ja ja ja, heel graag een pauze ja ja

nee ja ja ja nee
ja nee ja nee ja

nee ja ja nee nee
ja ja ja ja nee

nee ja ja nee nee
ja nee ja ja nee

ja
was wel goed en 

makkelijk te bereiken
ja ja nee
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23
Ja, maar had graag wat meer over de rondzendingen zelf 

willen babbelen
Nee

Ja, zoals deze opzet was met deze tijd vind ik 
het belangrijker om het over de rondzendingen 

te hebben; zouden de bloedparasieten 
gescheiden zijn van de fecesparasieten, dan zou 
er minderdaad meer tijd zijn om een (actuele) 

parasieten uit te lichten

Ja Ja

24 Ja Nee
Ja, het is ook fijn om van te voren te weten 

welke SKML rondzendingen behandeld zullen 
worden.

Nee Ja

25 Ja.
Nee, het lijkt mij overigens lastig om alle 

onderdelen/onderwerpen op 1 dag aan bod te laten komen. Het 
programma was m.i. wel representatief.

Nee. Enige verdieping aan de hand van de 
onderwerpen van de SKML rondzendingen is 

m.i nuttig.

Nee. Een programma representatief voor het 
diagnostisch parasitologisch laboratorium 

heeft mijn voorkeur.
Ja. 

26 ja 
ervaringen met de NEQAS  / kwaliteitverbetering van 

rondzending monsters 
nee (maar dan niet zo uitgebreid) nee 

nee (1x per jaar is voldoende, hierdoor 
kun je het beter voorbereiden en 

afstemmen met sprekers)

27 ja. Onderdeel malaria m.n. erg praktisch 

had graag nog wel weten hoe verschillende labs werken. Vb als 
TFt doet: van SAF 1 en 3 ook dik preparaat voor eieren? of 

alleen bijv 1 dun preparaat voor cysten gedaan door 
meesten? wie doet er in Nederland eigenlijk zinkflotatie nog? Stel 

eosinofilie analyse, is dan 1x Ridley van feces van TFT 2 
voldoende en op indicatie onderzoek op bearmann? of dan wel 

3x ongefixeerde feces doen voor Ridley?

Heeft wel mijn voorkeur. Mn praktisch houden.  nee   ja 

28 ja  ja, algemeen vragenrondje m.b.t.de SKML rondzendingen.   nee  nee  ja 

29 ja nee ja nee ja
30 ja nee nee nee ja
31 ja nee nee nee ja
32 ja nee ja nee ja
33 ja nee ja nee ja
34 ja nee nee ja ja

35
Ja. Het programma voldeed aan mijn verwachtingen, Ik ben 

jullie dankbaar voor deze leuke en leerzame middag. 

Nee. Er zijn natuurlijk bij de parasitologie veel onderwerpen 
waarover je het kunt hebben maar je moet keuzes maken. De 

gemaakte keuze vond ik ok.

Nee. Als er andere onderwerpen zijn die actueel 
zijn dan is dit natuurlijk de ideale gelegenheid 

om het ter sprake te brengen. Vooral ook omdat 
er veel analisten aanwezig zijn die het nieuws 

anders misschien zouden missen.

Nee. Voor ons lab niet. Wij doen beide 
soorten onderzoeken.

Ja. Ik vond het zeer leuk en leerzaam.

36 ja nee ja nee ja

37
Niet helemaal; onduidelijk is wat precies de doelgroep is; het 

leek me meer iets voor analisten dan voor artsen-
microbioloog.

De vraag is wat voor programma je wilt draaien: sec bespreking 
van de rondzending of een (beperkt) aantal thema’s bespreken?

Ja
Nee, de rondzending is leidend qua 
onderwerpen die besproken worden

Eventueel (zie punt 1); jammer dat de 
SKML-parasitologie rondzendingen niet 

meer besproken worden tijdens de 
Werkgroep Oost / West bijeenkomsten.
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Ja, ik vind Amsterdam nog niet zo erg, maar 
wel in het centrum van Amsterdam; beter zou 

zijn geweest om het ergens een locatie te 
zoeken aan de rand van bv. Amsterdam, zodat 
het beter bereikbaar is voor de mensen buiten 

Amsterdam

Nee,  niet echt handig 
om dit midden in het 

centrum te doen
Ja Nee Nee

Nee
Ja, het was gemakkelijk 
te bereizen en goed te 

vinden.

Ja, ik vond de tijd erg krap. Een 
uurtje eerder of 2 zou beter zijn

Ja, ik ben voor een uitgebreidere lunch, indien een langere bijeenkomst gepland 
wordt (bijv 2 uur eerder). En evt een korte pauze tussendoor. Een borrel hoeft van 

mij niet vanwege de reistijd terug.
Nee

Nee, Amsterdam is m.i neutraal genoeg en het 
KNAW makkelijk bereikbaar.

Ja. 

Ja. een korte pauze zou m.i 
zeker welkom zijn, alleen al om 

de aandacht erbij te kunnen 
houden. 

Ja, 
Nee. Volgens mij is het niet relevant voor een assistent in 

opleiding.

ja (b.v. Utrecht)
ja (kwa ruimte en 

faciliteiten)
ja  ja  nee   

als dat zou kunnen, graag! 

Fraaie lokatie. Ergens 
in Utrecht of Amersfoort 

nog handiger, liefst 
dicht bij openbaar 

veroer. 

omdat geen borrel en geen 
pauze, wel wat lastig om 

contacten te leggen of om na te 
praten. Een korte pauze 

ertussen zou wel aardig zijn. 

Voor mij geen probleem. 

Tja, wat is essentieel. Ik denk echter dat het makkelijk kan en 
dan is het mooi meegenomen voor de arts-microbiologen! Als 

het nu wordt goedgekeurd, dan kan het de volgende keren 
waarschijnlijk ook heel makkelijk. Daar wil ik me wel voor 

inspannen (kost me slechts een kwartiertje tijd). 

ja/nee 
ja, is te doen, maar 

meer centraal is 
handiger.

ja, het eindtijdstip was wel prima 
zo.

ja  nee 

ja/nee ja ja ja nee
nee ja ja ja nee
ja ja ja nee nee

nee ja nee ja nee
ja ja nee ja ja

nee ja nee nee geen mening

Nee. het is goed zo. Ja. perfect.

Ja. Als je toch helemaal naar 
Amsterdam afgereisd bent is 
het goed om er meer uit te 
halen als dat mogelijk is.

Ja. geen probleem
Nee. Hoewel het misschien voor mijn werkgever op prijs gesteld 

wordt (weet ik niet)

nee ja

ja, in pauze heb je meer de 
gelegenheid om met andere 
deelnemers contact te legen. 

Vaak is voor of na het 
programma hier niet veel tijd 

voor.  

ja nee

Ja
Achterin de zaal was 

niet alles goed te 
volgen; lange reistijd.

Indien doelgroep analisten is dit 
een misschien een goed idee; 
voor artsen-microbioloog niet 

(maximaal haalbaar 14-17 uur).

Nee, vind ik niet belangrijk Ja
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38 ja nee nee nee ja

39 ja, (foto's konden beter, achterin was er niet veel van te zien) nee,  (voor de tijd die er was, was er  voldoende)
nee, actuele onderwerpen moeten ook kunnen 

en zijn m.i. net zo belangrijk, zo niet 
belangrijker. 

nee, een beetje afwisseling van onderwerpen 
is goed voor de geest

ja, als ik weg kan en mag

40 Ja
Helaas moest alles wel in een sneltreinvaart en had ik de indruk 

dat niet iedereen de tijd had om te vertellen wat hij/zij had 
voorbereid.

Nee, echter moet dit wel de hoofdzaak zijn. Nu 
leek het er op dat de behandeling van de 
rondzendingen of aan verwante zaken in 

tijdnood kwam en dat was jammer

Nee Ja

41 Ja neen Neen
Ik vind het beter om bloedparasieten en 

fecesparasieten helemaal te scheiden en om 
het jaar qua onderwerp af te wisselen.

Ja

42 ja 
nee, hoewel het ook mag gaan over praktische zaken als 

omgaan met deze monsters (in routine of speciaal) en 
puntentoekenning

ja 
nee, maar zou daar ook geen bezwaar tegen 

hebben 
ja 

43
nee,er zat een onderdeel in waar wij eigenlijk niets aan 

hadden. 
nee ja  nee  ja

44 ja nee nee nee ja

5



6 7 8 9 10

NEE, goede bereikbaarheid vanuit Antwerpen 
is een voordeel.

ja ja ja NEE, een attest van aanwezigheid volstaat.

ja maakt voor mij eigenlijk niets uit
ja, (andere lokatie is 

ook goed)
ja

nee, een uitgebreidere lunch of een borrel is wel leuk maar niet echt nodig. Maar 
als de mogelijk er is misschien wel.

nee

Nee Ja Ja
Ben wel bereid om bijdrage te leveren maar de lunch nu was prima en voor een 

borrel achteraf wordt het misschien toch wat te laat.
Nee

Zolang ze maar gemakkelijk bereikbaar is met 
auto/openbaar vervoer.

Ja

Ja, eventueel een uitlooptijd per 
onderwerp zodat, indien er door 
omstandigheden wat uitgelopen 

wordt, niet alles snel moet 
afgerond worden maar rustig 
het onderwerp kan afgesloten 

worden zoals gepland.

Ja Neen

Nee, ideale plek  ja  nee  ja  ja (niet essentieel, wel van belang )

ja 
nee, het was een erg 

lange reis (vooral voor 
een middag)

ja  nee  nee 

nee ja nee nee nee
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