
de jaarlijkse PARASITOLOGIE-SKML deelnemersmiddag

Datum: donderdag 3 maart 2011; 12:30 – 16:30 uur
Locatie: Trippenhuis Amsterdam
Routebeschrijving: http://www.knaw.nl/contact/contact.html

Voorlopig Programma – wijzigingen in de titels zijn voorbehouden

12:30 – 13:00 Ontvangst (koffie + broodjes)
13:00 – 13:45 Hoogtepunten uit de SKML rondzendingen 2010

Titia Kortbeek, Jaap van Hellemond en Theo Mank
13:45 – 14:45 Kliniek en Lab, een gouden team bij de diagnostiek van parasitaire infecties

Leo Visser en Lisette van Lieshout
14:45 – 15:15 Pauze
15:15 – 15:45 Presentatie instructiefilm malaria diagnostiek

Truus Derks
15:45 – 16:15 Dia Quiz – toets uw kennis

Sectie parasitologie SKML
16:15 – 16:30 Algemene discussie en afsluiting

Doelgroep:
Deze middag is bedoeld voor laboratoriummedewerkers die zich inhoudelijk bezighouden met 
de parasitologie rondzendingen van de SKML, zoals (arts-) microbiologen en klinisch chemici; 
microbiologische en klinisch chemisch analisten met een parasitologische specialisatie en 
assistenten in opleiding.

Doel van de bijeenkomst: 
 Het bespreken van bijzondere bevindingen uit de rondzending Parasitologie 2010
 Het intensiveren van het contact tussen de deelnemers en de sectie parasitologie
 Het elkaar informeren over ontwikkelingen en afwegingen, wensen en valkuilen, trends 

en tradities bij de kwaliteitsbewaking van de parasitologische laboratoriumdiagnostiek.
 Dit jaar vindt ook de première plaats van een instructiefilm over malariadiagnostiek

Vorm:
Door middel van presentaties worden diagnostische en klinische aspecten uit de rond-
zendingen en verdiepingsvragen van het afgelopen jaar besproken door de verschillende 
leden van de sectie parasitologie. Dit gebeurt afzonderlijk voor de feces- en de bloed-
parasieten. Ook komt er wederom een dia-quiz waarbij iedereen zijn morfologische kennis 
nog eens kan ophalen. Vanzelfsprekend zullen bij deze presentaties grotendeels weer andere 
parasieten worden besproken dan tijdens de vorige bijeenkomsten. 

De gastspreker van dit jaar is Dr. Leo Visser, internist-infectioloog uit het LUMC, Leiden. Hij is 
gespecialiseerd op het gebied van het gebied van infectieziekten uit de tropen en reizigers-
geneeskunde. Samen met Lisette van Lieshout zal hij een presentatie geven waarbij juist de 
klinische aspecten van enkele parasitaire aandoeningen centraal zullen staan alsook de 
interactie met het laboratorium voor het stellen van de juiste diagnose.  

Opgave:
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel dient men zich tevoren aan te melden omdat 
de gereserveerde ruimte een maximaal aantal mensen kan herbergen. Dit kan tot 26 februari
via www.parasitologie.nl.

Stichting Kwaliteitsbewaking
Medische Laboratoriumdiagnostiek


