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Parasitologie (NVP) 
 
 
 
In 2005 is door de NVP een commissie Websites ingesteld. 
 
Motivatie voor het instellen van deze commissie: 
De NVP beheert drie websites, de NVP website, de Medische Parasitologie website en het SKML gedeelte 
van de NVP website. 
  

• www.parasitologie.nl (NVP website) 
• www.medischeparasitologie.nl (MEPA website) 
• http://www.parasitologie.nl/kwaliteit.html (SKML website) 

 
Deze websites zijn nu zo uitgebreid dat zowel het onderhoud/actualisatie en verdere 
uitbouw/professionalisering van deze websites niet meer door een beperkt aantal NVP leden uitgevoerd kan 
worden. Om in de toekomst het onderhoud/actualisatie goed en efficiënt uit te voeren verlopen en de 
websites te kunnen uitbouwen is een commissie ingesteld waarvan de leden specifieke activiteiten/taken 
hebben met betrekking tot onderhoud/actualisatie van de websites.  
 
Samenstelling van de commissie 

• Voorzitter (Chris Janse) 
• Secretaris van de NVP (Henk Schallig) 
• Voorzitter sectie Parasitologie SKML (Lisette van Lieshout) 
• Secretariaat Parasitologie LUMC (Jantien Guldemond) 
• Overige leden 1 (Eric Brienen) 
• Overige leden 2 (vacant) 

 
Voor de vacante plaats wordt bij voorkeur iemand gezocht die inzicht heeft in de wensen van gebruikers 
van met name de medische parasitologie en de SKML websites. Te denken valt aan een medewerker van 
een niet-academisch ziekenhuis of laboratorium. 
 
Vergaderingen/vergaderfrequentie 
De commissie vergadert 2x per jaar: in juni na de voorjaarsvergadering ivm plaatsten van alle jaarstukken 
van de vergadering en in december. Er is een activiteiten/takenlijst opgesteld betreffende het onderhoud 
van de websites. 1-2 weken voor vergadering wordt door de voorzitter een activiteiten/takenlijst gestuurd 
naar alle commissieleden met specificatie van de taken van de afzonderlijke leden. Van de commissieleden 
wordt verwacht dat vóór de vergadering alle activiteiten/taken uitgevoerd zijn. Op de vergadering worden 
alle activiteiten/taken nagelopen en kort besproken. In 2005 is de commissie in september en december bij 
elkaar gekomen. 
 
Besluiten over de uitbreiding van de websites 
Door de commissie is (in overleg met het NVP bestuur) besloten tot de volgende 
uitbreidingen/aanpassingen van de websites die in 2005/2006 uitgevoerd zullen worden  

http://www.parasitologie.nl/
http://www.medischeparasitologie.nl/
http://www.parasitologie.nl/kwaliteit.html


 
- Het opzetten van een module voor online registratie van deelnemers aan 

voorjaars/najaarsvergaderingen en andere meetings georganiseerd door de NVP.  
- Het opzetten van een 'fotoalbum' waarin plaatjes van parasieten, bijvoorbeeld die gebruikt worden 

bij de SKML documentatie, gemakkelijk ingevoerd en opgezocht kunnen worden. 
- Overzetten van de websites/onderhoud via een CMS (Content Management Systeem). Op dit 

moment worden alleen nog de nieuwsitems/agenda items/leden op de NVP site en de 
factsheets/protocollen op de MEPA site via het CMS ingevoerd. Omdat het CMS eenvoudig en 
efficiënt is voor onderhoud van websites is besloten om de gehele websites over te zetten in een 
CMS.  

 
Financiële aspecten van onderhoud/uitbreiding website 
- Bij de SKML wordt door het LUMC jaarlijks 2.300 euro gedeclareerd voor onkosten onderhoud van het 
SKML/MEPA website door het secretariaat van de afdeling Parasitologie (Jantien Guldemond).  
- Regulier (technisch) onderhoud en hosting van de websites wordt uitgevoerd door bedrijf ‘StudioDrie’. 
Hiervoor wordt jaarlijks 500 euro opgevoerd in de begroting van de NVP/SPLD  
- Uitbreiding van de websites zal gaan via overleg met het NVP bestuur. Voor de kosten van uitbreiding 
overlegt de website commissie gespecificeerde offertes per uitbreidingsonderdeel aan het NVP bestuur. 
- Voor 2006 is een bedrag van 5.000 euro gereserveerd (zie begroting 2006 van de SPLD) voor het 
overzetten van de websites naar het CMS (zie hierboven). Dit wordt uigevoerd door bedrijf StudioDrie 
onder begeleiding van de website commissie 
 
Organisatorische aspecten van website hosting en onderhoud 
- Website hosting, back-ups en technisch onderhoud verloopt geheel via bedrijf StudioDrie 
- Aanleveren van materiaal voor actualisatie/uitbreiding en voor het reguliere onderhoud wordt voor meer 
dan 90% uitgevoerd door de website commissie 
- Het reguliere onderhoud via het CMS systeem en HTML wordt uitgevoerd door Jantien Guldemond 
(secretariaat Parasitologie, LUMC), Lisette van Lieshout (Parasitologie, LUMC) en Eric Brienen 
(Parasitologie, LUMC) 
- Een kopie van de website en alle gegevens betreffende onderhoud van de NVP-MEPA-SKML-websites 
zijn opgeslagen op een server van het LUMC 
 
 
Chris Janse 
Leiden – 12 mei 2006  
 
 


