
 
Jaarverslag 2003  

Nederlandse Vereniging voor Parasitologie 
 
De NVP heeft opnieuw een goed jaar achter de rug. Het aantal leden gaf een duidelijke 
stijging te zien en momenteel zijn meer dan 190 mensen lid van de NVP. Vooral de website 
neemt nu een centrale plaats in de vereniging in. Achter de schermen wordt druk gewerkt 
aan een hernieuwde uitgave van het boek 'Medische Parasitologie, handleiding bij de 
laboratoriumdiagnostiek'. Tegelijkertijd met de nieuwe uitgave van het boek, zal op de NVP 
website, een website 'Medische Parasitologie' gerealiseerd gaan worden. Meteen hieronder 
worden de belangrijkste activiteiten van de vereniging uitgebreider besproken. De meest 
relevante zaken van het jaar 2003 worden aan het eind nog eens samengevat. 
 
Wetenschappelijke vergaderingen 
Een eendaagse voorjaarsvergadering werd gehouden op 14 mei 2003 in Haarlem. Mede 
dankzij het uitstekende sociale programma werd deze vergadering uitstekend bezocht. Naast 
sprekers uit Nederland, was er een tweetal buitenlandse gastsprekers, Prof. Richard Grencis 
(Manchester) en Prof. Jan Bradley (Nothingham). Tevens was er op deze dag een ALV en 
werd de Merial Award uitgereikt aan Dr. Veronique Hannaert (Research Unit for Tropical 
Diseases van het -Institute of Cellular Pathology-, Brussel), voor haar onderzoek aan de 
biochemie van Trypanosomen en Leishmania. Het drukke programma werd in de avonduren 
afgesloten met een lezing van Ben van der Zeist over: Parasieten, onze vrienden, hoe hen 
effectief en profijtelijk te doden. 
 
De najaarsvergadering op 1 september op het RIVM werd georganiseerd door de 
werkgroepen Klinische Parasitologie (werkgroep West en werkgroep Oost) en had als thema 
Dientamoeba fragilis. De opkomst was hoog, met ruim 50 deelnemers. Er werden 7 
uitgebreide presentaties gegeven met als doel het in kaart brengen van alle beschikbare 
gegevens omtrent de klinische relevantie van deze parasiet. De onderwerpen varieerden van 
historie (J.P. Verhave), en een literatuuroverzicht over therapie (R. Schouten) tot onderzoek 
naar genetische diversiteit in relatie tot pathogeneciteit (R. Peek). Verder gaven 
verscheidene centra een overzicht van hun eigen bevindingen wat betreft laboratorium-
diagnostiek, kliniek en epidemiologie. Zie ook de website www.parasitologie.nl  voor verdere 
informatie over vergaderingen en verslagen van de wergroepen Klinische Parasitologie. 
 
Nieuwe uitgave diagnostiekboek en website 
De laatste jaren streeft het NVP bestuur er naar om de NVP een meer actieve rol te laten 
vervullen bij de stimulering en coördinatie van de medische parasitologische diagnostiek in 
Nederland. In het kader van die extra aandacht voor “diagnostiek”, past ook ons besluit om 
een actieve rol te spelen bij de hernieuwde uitgave van het boek 'Medische Parasitologie, 
handleiding bij de laboratoriumdiagnostiek' van Polderman en Rijpstra, een boek dat veel 
gebruikt wordt bij laboratorium-onderwijs en nascholingscursussen. 
Ton Polderman is eind 2003 benaderd door de uitgever Bohn Stafleu van Loghum voor een 
nieuwe (herziene) druk van het boek  Het NVP bestuur heeft hierover met Ton Polderman 
overleg gehad en omdat het bestuur al langer nadacht over nieuwe mogelijkheden voor de 
presentatie van informatie over diagnostiek en over nieuwe ontwikkelingen hierin, alsmede 
over het verder uitbouwen van de bestaande NVP-website, heeft het NVP bestuur het 
volgende besloten: 
- De NVP begeleidt/ondersteunt een nieuwe herziene uitgave van het boek 'Medische 
Parasitologie, handleiding bij de laboratoriumdiagnostiek', waarbij het boek zich blijft richten 
op drie doelgroepen: laboratoriummedewerkers in Nederland betrokken bij parasitologische 



diagnostiek,  deelnemers aan de door de NVP-gesteunde nascholingscursussen parasitologie, 
en het Hoger Laboratorium-Onderwijs in Nederland,  
- Velen die actief betrokken zijn bij de parasitologische diagnostiek zullen een bijdrage 
leveren aan de hernieuwde uitgave. Ton Polderman voert de eindredactie. De medewerkers 
krijgen voor hun bijdrage een (kleine) onkostenvergoeding  
- Het boek zal weer uitgegeven worden door Bohn Stafleu Van Loghum (Houten). Het is de 
bedoeling dat het nieuwe boek medio 2005 op de markt komt. De royalties van het boek 
zullen, evenals bij de voorgaande uitgaven van het boek, gestort worden op de rekening van 
de SPLD. 
- Tegelijkertijd met de nieuwe uitgave van het boek, zal binnen de NVP website, een website 
'Medische Parasitologie' gerealiseerd gaan worden waar informatie op geplaatst wordt 
betreffende (humane) parasitaire infecties en de diagnostiek hier van.  Deze informatie zal 
aangeleverd worden door de medewerkers aan het boek. Het is de bedoeling dat de 
informatie van de website nauw aansluit bij het boek en gericht is op de Nederlandse 
situatie. De gedachte hierbij is dat op die manier in de toekomst een goede 
coördinatie/communicatie tussen diagnostische centra blijft bestaan met uitwisseling van 
informatie en nieuwe ontwikkelingen. Een gedeelte van deze informatie zal vrij toegankelijk 
zijn en een gedeelte, zoals protocollen diagnostiek, zal alleen toegankelijk zijn voor leden 
van de NVP. Het ligt ook in de bedoeling dat op de website in de nabije toekomst informatie 
geplaatst zal gaan worden over therapie van parasitaire infecties. 
- De technische realisatie van de website zal door een bedrijf uitgevoerd worden. 
- Lisette van Lieshout zal optreden als 'eindredacteur' van de website 
- Een delegatie van het NVP bestuur (Lodewijk Tielens en Chris Janse) voert de 
eindcoördinatie, zowel bij de nieuwe uitgave van het boek als bij de bijbehorende website. 
 
Klinische parasitologie 
Een van de voornaamste aandachtspunten van het bestuur van de NVP blijft  de positie van 
de klinische parasitologie in Nederland. De werkgroep Klinische Parasitologie Nederland 
(KPN), onder voorzitterschap van Robert Sauerwein, heeft in november zijn eindverslag aan 
het bestuur uitgebracht met daarbij een lijst van aanbevelingen. Hoewel de communicatie 
tussen de verschillende landelijke centra voor parasitologische diagnostiek de laatste jaren 
sterk is verbeterd, blijven er nog steeds punten van zorg die in de toekomst de nodige 
aandacht zullen vragen. Deels zullen de aanbevelingen van het eindverslag opnieuw ter 
sprake komen bij de realisatie van de website behorende bij het diagnostiekboek. Dit betreft 
onder meer een verbeterde afstemming van aanbevolen laboratoriumtechnieken en een 
overzicht van anti-parasitaire middelen. Daarnaast wil het bestuur, meteen na afronding van 
het diagnostiekboek, nieuwe initiatieven ontplooien op het gebied van cursussen en 
onderwijs.  
 
Kwaliteitsborging 
De organisatie van externe rondzendingen is per 2003 overgenomen van de SPLD door de 
SKML, waarbinnen een sectie Parasitologie functioneert. Het beleidsplan van deze sectie is 
recentelijk op onze website gepubliceerd. Ook heeft deze sectie een eigen jaarverslag voor 
2003 opgesteld. Daarnaast heeft het bestuur van de NVP/SPLD een parasitoloog 
voorgedragen voor  de SKML sectie infectieziekten serologie. Ook deze heeft een verslag 
opgesteld. Beide verslagen zijn per mail naar de leden verstuurd en op de NVP website 
gepubliceerd. 
 
Subsidies verstrekt door de NVP 
De NVP heeft dit jaar opnieuw enkele subsidies ter beschikking gesteld. Gelukkig is er in 
2003 meer gebruik gemaakt  van de mogelijkheid om subsidie bij de NVP aan te vragen ten 
behoeve van congresbezoek door AIO/OIOs of jonge post-docs. 



 
Ledenwerving 
Het aantal leden van de vereniging is dit jaar, ondanks een drastische opschoning van het 
bestand, flink gegroeid. Momenteel telt de NVP meer dan 190 leden. Om de magische grens 
van 200 leden te overschrijden zal een intensieve wervingscampagne worden gestart. 
Hiervoor is door het bestuur een nieuwe flyer ontworpen die voor wervingsdoeleinden zal 
worden ingezet. 
 
De NVP in 2004 
Ook in 2004 hoopt de NVP zich te profileren als een actieve vereniging die de belangen van 
de Nederlandse Parasitologie en parasitologen behartigt. De vereniging is financieel gezond 
en het ledenaantal stijgt. Onze website zal verder worden uitgebreid en de noodzaak om tot 
een hernieuwde uitgave van het diagnostiek boek te komen  (inclusief internet-uitbreiding) 
is een goede ontwikkeling. We hopen dat de activiteiten die door de diverse commissies 
binnen de vereniging worden ontplooit, ook dit jaar weer de belangstelling en deelname van 
veel van onze leden mogen trekken. 
 
 
Amsterdam, 1 mei 2004 
Henk Schallig 
Secretaris N.V.P. 
 
 



Samenvatting activiteiten en beslissingen NVP bestuur 2003  
- Eerste jaar met een gewijzigde opzet van de wetenschappelijke vergaderingen. De 

voorjaarsvergadering is hierbij de algemene (wetenschappelijke) bijeenkomst. Deze kan 
meerdaags zijn, een specifiek thema hebben, afwisselend met een (of meerdere) 
zustervereniging(en) worden georganiseerd, al dan niet in het buitenland. Deze 
vergadering wordt gecombineerd met de ALV en de Merial Award uitreiking. De 
najaarsvergadering wordt georganiseerd door de twee werkgroepen (west/oost) Klinische 
Parasitologie met als thema Klinische Parasitologie en Diagnostiek. Deze vergaderingen 
worden ondersteund door de NVP met een subsidie van maximaal 500 euro.  

- Ondersteuning in organisatie en financiering van een nieuwe uitgave van het boek 
Medische Parasitologie. 

- Ondersteuning in organisatie en financiering van het opzetten van de website Medische 
Parasitologie. Het onderhoud van de NVP website (gedeelte Parasitologische Diagnostiek) 
wordt gedeeltelijk gefinancierd door de SKML als wetenschappelijke ondersteuning voor 
de Parasitologische Diagnostiek. Dit wordt uitgevoerd door het secretariaat van de 
afdeling Parasitologie, LUMC, Leiden. Het overig onderhoud wordt of door het bestuur 
van de NVP uitgevoerd of door een extern bedrijf. 

- De NVP ondersteunt financieel een (jaarlijkse) activiteit georganiseerd door de 
activiteiten commissie 

- Ieder jaar kunnen max 4 (reis)beurzen (500 euro per beurs) uitgegeven worden voor 
congres/cursusbezoek door NVP leden (AIO's, analisten en jonge post-docs) die minimaal 
1 jaar lid zijn van de NVP. De eisen waaraan voldaan moet worden voor het 
aanvragen/verkrijgen van deze beurzen staan vermeld op de NVP website. 

- Per jaar wordt 1 reisbeurs door de NVP uitgegeven voor bezoek van de Engelse NEQAS 
vergadering door één van de leden van de sectie Parasitologie van de SKML. 

- De NVP kan jaarlijks kosten voor twee reisbeurzen (1000 Euro, één reisbeurs voor de 
NEQAS vergadering (500 euro) en de kosten van de gezamenlijke najaarsvergadering 
van de werkgroepen Klinische Parasitologie (max. 500 euro) declareren bij de SKML als 
wetenschappelijke ondersteuning voor de kwaliteitsborging Parasitologische Diagnostiek. 

- Het NVP bestuur heeft besloten om de Giardia/Crypto conference in 2004 (Amsterdam) 
te ondersteunen met een subsidie (2500 euro) 

- Het NVP bestuur heeft besloten om het '3rd Symposium on Research in International 
Health' in 2004 (Amsterdam) georganiseerd door Uniting Streams te ondersteunen met 
een subsidie (250 euro) 

- De werkgroep Klinische Parasitologie Nederland (KPN), onder voorzitterschap van Robert 
Sauerwein, heeft in november zijn eindverslag aan het bestuur uitgebracht met daarbij 
een lijst van aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn door het bestuur grotendeels 
overgenomen. Het bestuur zal in de toekomst verdere sturing geven om deze 
aanbevelingen tot uitvoering te brengen.  

- De gehele organisatie van de externe rondzendingen en de daarbij behorende 
financiering is in 2003 overgegaan van de SPLD naar de SKML. Er is een sectie 
Parasitologie voor de morfologische diagnostiek en er zit een parasitoloog in de sectie 
infectieziekten serologie. Gedetailleerde informatie hierover, inclusief een beleidsplan, is 
terug te vinden op de website. 

- Het NVP bestuur heeft besloten om de stichting SPLD  te laten bestaan en om het 
vermogen van de SPLD te gebruiken voor activiteiten die samenhangen met/gericht zijn 
op verbetering van de kwaliteit van de medische parasitologie, zoals aangegeven in de 
statuten van de Stichting 

- Er is door het NVP bestuur een flyer ontworpen voor actieve ledenwerving 
- Communicatie naar de NVP leden wordt meer en meer via de website en e-mail 

uitgevoerd. Dit jaar (2003) is nog wel besloten om een papieren ledenlijst rond te sturen 
en de jaarstukken per post te verzenden. In de komende jaren kan hierin verandering 
komen. 


