
 

 
SKML/ NVP deelnemersmiddag parasitologische diagnostiek 
Datum:  donderdag 23 maart, 2017 van 12:30 – 17:00 uur 
Locatie:  Gehoorzaal, Teylers Museum, Spaarne 16, 2011 CH Haarlem 
Routebeschrijving: http://www.teylersmuseum.nl/nl/ 
 
 
12:30 – 13:00 Ontvangst (koffie + broodjes) 
 
13:00 – 13:30  Fecesonderzoek op parasieten - overzicht 2016 

 Theo Mank en Titia Kortbeek 
 
13:30 – 14:00 Moleculaire diagnostiek; darmparasieten & Trichomonas - 

overzicht 2016 
   Theo Schuurs 
 
14:00 – 14:20 Malaria antigeen testen – overzicht 2016 
 Jaap van Hellemond 
 
14:20 – 14:50 Pauze 
 
14.50 – 15.35 Bloedonderzoek op parasieten – overzicht 2016 
 Truus Derks 
 
15:35 – 15:50 Insluitsels in rode bloedcellen 

 Sjef van de Leur 
 
15:50 – 16:30 Dia Quiz – toets uw kennis 
   Bert Mulder, Foekje Stelma en Lisette van Lieshout 
 
16:30 – 16:40 Algemene discussie en afsluiting 
 

 

Deelname is gratis en inschrijven kan tot 8 maart 2017 via www.skml.nl. 
Programma is NvMM geaccrediteerd (3 punten). 
 
  

http://www.skml.nl/


 
 
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 

2016 
 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. 

 
Vorm: 
Door middel van presentaties worden diagnostische en klinische aspecten uit de 
rondzendingen en verdiepingsvragen van het afgelopen jaar besproken. Dit 
gebeurt zowel voor de feces- als de bloedparasieten. De presentaties worden 
geven door diverse leden van de SKML sectie parasitologie, allen experts binnen 
dit vakgebied.  

Vanwege de bijzondere bloedmaterialen die het afgelopen jaar zijn 
rondgestuurd, zal de laboratorium diagnostiek naar bloedparasieten wat 
uitgebreider dan normaal aanbod komen. Met de jaarlijkse dia-quiz, waarbij 
iedereen zijn morfologische kennis nog eens kan ophalen, zal het programma 
zoals gebruikelijk worden afgesloten. Vanzelfsprekend zullen bij deze 
presentaties grotendeels weer andere parasieten worden besproken dan tijdens 
de vorige bijeenkomsten.  
 
Namens de SKML sectie parasitologie en de Ned. Ver. Parasitologie, 
 
Dr. Jaap van Hellemond (coördinator SKML rondzendingen Parasitologie) 
Email: j.vanhellemond@erasmusmc.nl 
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