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Geachte deelnemer,  
 
Als deelnemers van de parasitologie rondzending van de SKML maakt uw afdeling waarschijnlijk regelmatig 
gebruik van de website van de Nederlandse Vereniging voor parasitologie (www.parasitologie.nl).  
 
Nu heeft de NVP haar website geheel vernieuwd! Zie www.parasitologie.nl
Deze website biedt meer mogelijkheden voor toegankelijkheid en beheer van de informatie. Ook zijn er 
verschillende nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld een nieuwsbrief, een image-galerie en een contact/vragen 
formulier.   
 
Het grootste gedeelte van de website is vrij toegankelijk, maar een gedeelte van de informatie staat op een 
besloten gedeelte van de website  
 
Zo is een deel alleen toegankelijk voor NVP leden. NVP lidmaatschap kan op individuele basis worden 
aangevraagd en informatie hierover vindt u terug op de website. 
 
Een ander deel van de besloten website is alleen toegankelijk voor laboratoriummedewerkers die meedoen aan 
de SKML rondzending parasitologie. Hierin staat alle documentatie over de rondzendingen, de verslagen en 
evaluaties. 
 
Deze informatie is voor SKML deelnemers toegankelijk met ‘login-gegevens’ (gebruikersnaam en wachtwoord).  
 
Als contactpersoon van uw laboratorium ontvangt u zeer binnenkort een e-mail van de NVP waarin de 
persoonlijke login-gegevens voor uw laboratoriummedewerkers staat vermeld. Wij vragen u om de e-mail met de 
login-gegevens door te geven aan uw kwaliteitsfunctionaris en aan die laboratoriummedewerkers die zich bezig 
houden met de diagnostiek van parasitaire infecties. 
 
De NVP hoopt met deze nieuwe website op nog toegankelijkere wijze bruikbare informatie te verschaffen over 
parasieten, parasitaire infecties, diagnostiek en therapie van parasitaire infecties en ook interessante en 
belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de parasitologie onder de aandacht brengen. Daarnaast is de 
website natuurlijk een bron voor het nieuws van de Vereniging. 
 
Namens het bestuur van de NVP (Prof. Dr. Robert Sauerwein, Dr. Henk Schallig, Dr. Clemens Kocken, Dr. P.J. A. 
Beckers, Dr. Theo Mank).  
Namens de NVP website commissie (Dr. Chris Janse, Dr. Henk Schallig, Dr. Lisette van Lieshout, Jantien 
Guldemond, Eric Brienen, Hans Naus).  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Lisette van Lieshout 
Voorzitter SKML sectie parasitologie 
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