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Een uitmuntend jaar voor de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie! De groei in ledenaantal 
blijft doorzetten en begin mei is de magische grens van 250 leden doorbroken. Een financieel 
gezonde vereniging met heel veel activiteiten maakt de NVP een aantrekkelijke vereniging voor 
iedereen die affiniteit heeft met de Parasitologie. Hoogtepunt van 2005, het uitbrengen van de 
vernieuwde uitgave van het boek Medische Parasitologie. Veel van onze leden zijn bij diverse 
activiteiten betrokken en, mede dankzij subsidies die door de NVP ter beschikking worden 
gesteld, wordt de Nederlandse Parasitologie breed naar buiten toe uitgedragen. Op onze 
website: www.parasitologie.nl kunt u veel van onze activiteiten en verslagen daarvan 
terugvinden. Hieronder staan we stil bij een aantal van de NVP hoogtepunten van het afgelopen 
verenigingsjaar. 
 
Wetenschappelijke vergaderingen 

De NVP heeft in het voorjaar een zeer geslaagd 2 daagse wetenschappelijke vergadering 
gehouden in Soesterberg. Mede dankzij een subsidie van NWO kon ook een aantal buitenlandse 
gastsprekers worden uitgenodigd en was de mogelijkheid aanwezig voor de leden om tegen een 
gereduceerd tarief te overnachten. Een goede mix van wetenschap en sociale activiteiten. 

De najaarsvergadering stond in het teken van de vernieuwde uitgave van het diagnostiek boek 
(zie hieronder). 

  

SKML 

Ook voor de Parasitologie-sectie van de SKML was 2005 een productief jaar waarin ruim 
aandacht werd gegeven aan verdere professionalisering van de organisatie. Meer informatie 
hierover is terug te vinden in het jaarverslag van de sectie, waarin niet alleen de resultaten van 
de rondzendingen van 2005 uitgebreid besproken worden, maar ook een samenvatting wordt 
gegeven van de verdere bestuurlijke en educatieve activiteiten van het afgelopen jaar. Veel 
gebeurde is zeer nauw overleg met het NVP/SPLD bestuur. Dit is het meest duidelijk terug te 
vinden in de actieve SKML pagina die op de NVP website is aangemaakt en waar zowel 
deelnemers als sectieleden veelvuldig gebruik van maken. 

Diagnostiek boek 

De nieuwe uitgave van het boek Medische Parasitologie is in december 2005 gelanceerd met 
een zeer goed bezochte bijeenkomst in het KNAW gebouw (Trippenhuis) in Amsterdam. Een 
attractief programma trok veel bezoekers. Daarnaast is er hard gewerkt aan opzet van de 
website 'Medische Parasitologie' waar algemene informatie komt over parasieten, parasitaire 
infecties bij de mens en diagnostiek en therapie. De website werd officieel op het symposium 
gelanceerd, maar zal zal naar verwachting van het bestuur in de toekomst nog veel verder 
worden uitgebreid. Verder gaf het symposium wederom aan op welke succesvolle en 
enthousiaste wijze het NVP/SKML bestuur, de Werkgroep Klinische Parasitologie en de 

http://www.parasitologie.nl/


Parasitologie-sectie van de SKML met elkaar samenwerken om het vakgebied medische 
parasitologie binnen Nederland in de schijnwerpers te zetten. 

 

Jaap Jansen 

Helaas overleed aan het beging van dit jaar onze oud-voorzitter en medeoprichter van de NVP 
Dr. Jaap Jansen. Hij was vele jaren actief betrokken bij de Nederlandse Parasitologie. Zijn 
wetenschappelijke carrière startte met zijn proefschrift over lebmaagstrongyliden bij 
Nederlandse herten ((juli 1958). Jaap was zeer betrokken bij de NVP, die hij in 1961 mede heeft 
opgericht (secretaris), en heeft tevens in de jaren tachtig het voorzitterschap van de vereniging 
vervuld. De NVP verliest een markant lid. 

 

2006 

Na 6 jaar zal Chris Janse afscheid moeten nemen als penningmeester van de NVP/SPLD. Chris 
heeft op uitmuntende wijze de financiën van de vereniging en de stichting beheerd. Hij heeft 
zijn activiteiten echter niet beperkt tot de financiën alleen. Hij is een van de drijvende krachten 
achter de website (gelukkig blijft hij zich hiervoor inzetten) en is ook een grote stimulator 
geweest van de vernieuwde uitgave van het Diagnostiek boek. Het bestuur hoopt dat Chris zich 
kan blijven inzetten voor de vereniging. 

Het bestuur verwacht dat de groei van de vereniging zich ook in 2006 zal doorzetten. Er zijn of 
worden dit jaar ook weer een aantal activiteiten georganiseerd (zoals de bijscholingsdag in 
Amsterdam, het gemeenschappelijk voorjaarscongres in Antwerpen en de parallel sessie 
“therapie van parasitaire infecties in Nederland” die in samenwerking met de NVP op de 
Voorjaarsbijeenkomst voor Nederlandse Vereniging voor Microbiologie/ Medische Microbiologie is 
gehouden), die duidelijk maken dat onze vereniging heel actief is. In het komende jaar zullen 
we ook de website blijven gebruiken voor de communicatie met onze leden. Bovendien ontplooit 
zich een initiatief om analoog aan de diagnostiek website, een website voor therapie te 
ontwikkelen. De gezonde financiële situatie van de vereniging, het groeiend aantal leden en een 
toename in verenigingsactiviteiten maakt dat de NVP een rooskleurige toekomst heeft. 
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