
 
Jaarverslag 2006 Commissie Websites van de Nederlandse Vereniging voor 

Parasitologie (NVP) 
 
 
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) 

 
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 (Hans Naus) 

 
Vergaderingen in 2006 
De commissie vergadert gewoonlijk 2x per jaar. In 2006 is de commissie slechts één keer bij 
elkaar gekomen (in september). De vergadering aan het eind van het jaar (december) is uitgesteld 
in verband met de vertraging/ werkzaamheden met betrekking tot overzetten van de websites naar 
een CMS (Content Management Systeem; zie verder bij ‘Activiteiten’).  
 
 Activiteiten 
- De commissie is uitgebreid met een nieuw lid, J.A.J (Hans) Naus (Bact. Serologisch 
Laboratorium, Ziekenhuis Hilversum). 
- Alle reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door de website commissie, het 
secretariaat van de afdeling Parasitologie (LUMC) en het bedrijf StudioDrie.  
Dit heeft geresulteerd in ‘up-to-date’ websites, die goed bereikbaar waren en waarop 
regelmatig nieuwe informatie te vinden was, zoals nieuws-items op het gebied van de 
Parasitologie, cursus aanbod, aankondiging van congressen/meetings, informatie over 
‘parasitologische’ proefschriften. 
- Op het besloten gedeelte van de website (SKML-gdeelte) is in 2006 weer veel actuele 
informatie geplaatst betreffende de kwaliteitsborging Parasitologische Diagnostiek, 
uitgevoerd door de sectie Parasitologie van de SKML  
- Op de NVP website is een module geplaatst voor online-registratie van deelnemers aan NVP 
voorjaars/najaarsvergaderingen en andere meetings georganiseerd door de NVP. Deze online-
registratie loopt goed en scheelt veel administratief werk voor de organisatoren. 

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


- Op de vergadering van de website commissie in september heeft een medewerker van 
StudioDrie een uitleg gegeven het CMS: onder andere de stand van zaken, beheer van 
gebruikers/users van de website en de mogelijkheden van editten/onderhoud van CMS websites. 
- In verband met de hoeveelheid werk en de complexiteit van het overzetten van de drie websites 
naar één CMS, is de overgang naar het CMS nog niet gerealiseerd. De verwachting is dat dit voor 
de zomervakantie zal plaatsvinden 
 
Gegevens over bezoek van de websites in 2006 
website www.parasitologie.nl  
Totaal unieke bezoekers: 23792 (± 65 bezoekers dagelijks) 
(aantal bezoeken: 32388; pagina’s bezocht: 75687) 
Okt 2006:  2122 (2005: 1922) 
Nov 2006:  2092 (2005: 2122) 
Dec 2006     1854 (2005: 1799) 
website http://www.medischeparasitologie.nl/  
Totaal unieke bezoekers: 29403 (± 80 bezoekers dagelijks) 
(aantal bezoeken: 36644; pagina’s bezocht: 112817) 
Okt 2006:  3255 (2005: 1113) 
Nov 2006:  3313 (2005: 1195) 
Dec 2006     2700 (2005: 972) 
 
Uit de gegevens blijkt dat het aantal bezoekers van de website www.parasitologie.nl in 2005 en 
2006 relatief stabiel is. Dit is te verwachten omdat deze website in de huidige vorm al een aantal 
jaren bestaat met een gedefinieerde inhoud van de pagina’s, welke (voornamelijk) gericht is op 
een beroepsgroep die zich bezighoudt met parasieten/parasitaire infecties.  
Het aantal bezoekers van de website  http://www.medischeparasitologie.nl/ in 2006 is sterk 
toegenomen in vergelijking met 2005. Dit zal zeker veroorzaakt zijn door de toename van de 
informatie over parasieten die wij in de parasieten-factsheets geplaatst hebben. 
Beide websites scoren behoorlijk goed ( een 5/10) in Google PageRanking (meer informatie over 
Google PageRanking kunt u hier vinden: http://nl.wikipedia.org/wiki/PageRank) 
 
Overige 
Van verschillende kanten heeft de website commissie in 2006 positieve reacties gekregen over de 
informatie op de websites, bijvoorbeeld over de informatie op het SKML gedeelte 
(Parasitologische Diagnostiek), de aankondigingen van de cursussen en over de algemene 
informatie over parasieten die aangeboden wordt in de Fact-sheets. Hieruit blijkt dat de websites 
gebruikt worden voor het verzamelen van informatie over parasieten/parasitaire infecties en deze 
reacties zijn voor de commissie een stimulans om actief door te gaan met het onderhoud en 
mogelijk de verdere uitbouw van de websites (bijvoorbeeld door meer informatie te bundelen en 
aan te kunnen bieden over behandeling van parasitaire infecties).  
 
Chris Janse, Leiden – 11 februari 2007  
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