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De Nederlandse Vereniging voor Parasitologie heeft ook in 2006 een goed jaar 
doorgemaakt met veel activiteiten waarbij een groot deel van onze leden betrokken 
was. Het aantal leden van de NVP lijkt zich momenteel te stabiliseren rond 250. Er 
is een aanwas van leden vanuit de medische microbiologie. Helaas blijft de 
aanmelding van jonge parasitologen wat achter. Onze leden zetten zich breed in 
voor de Nederlandse Parasitologie en dragen dit, mede dankzij NVP subsidies, ook 
breed uit. Op de website www.parasitologie.nl kunt  u veel van onze activiteiten en 
verslagen terugvinden. Hieronder staan we stil bij een aantal van de NVP 
hoogtepunten van het afgelopen verenigingsjaar.

Wetenschap

De NVP heeft in het voorjaar 2006 een zeer geslaagde wetenschappelijke 
vergadering gehouden in samenwerking met onze Belgische zustervereniging. 
Opnieuw was het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen de locatie 
waar de bijeenkomst werd gehouden. Veel leden waren afgereisd naar België. Mede 
dankzij een subsidie van NWO kon ook een drietal buitenlandse gastsprekers 
worden uitgenodigd en hield een aantal NVP leden eveneens een voordracht. 
Daarnaast was er een postersessie. De bijeenkomst werd afgesloten met een 
gezellig diner.

De najaarsvergadering, tevens themamiddag van de werkgroep klinische 
parasitologie, stond in het teken van “Leishmaniasis” en werd gehouden op het 
RIVM te Bilthoven. Ook deze bijeenkomst werd druk bezocht, vooral door mensen 
die zich dagelijks met de klinische parasitologie bezighouden. 

Website
De website van de vereniging blijkt zowel bij leden van de NVP als overige 
belangstellenden duidelijk aan een behoefte te voldoen. Dankzij een zeer actieve 
website commissie is de site up-to-date en is er zeer veel informatie betreffende de 
NVP en de parasitologie op terug te vinden. De mogelijkheid om via de website voor 
een bepaalde activiteit in te schrijven is het afgelopen jaar met veel succes voor 
verschillende bijeenkomsten gebruikt. De website zal het komende jaar verder 
worden geoptimaliseerd en nog meer gebruikersvriendelijk worden gemaakt. 
Verdere details staan in het jaarverslag van de websitecommissie.

SKML

Ook voor de Parasitologie-sectie van de SKML was 2006 wederom een productief 
jaar, waarbij veel aandacht is uitgegaan naar de automatisering van 



deelnemersuitslagen door middel van het QBase systeem. Sinds de zomer van 2006 
kunnen de SKML deelnemers op QBase alle informatie terugvinden over de 
bijbehorende rondzendingen en wordt dit systeem gebruikt voor het verwerken van 
de uitslagen. Sinds deze overgang is het gebruik van invulformulieren en papieren
mailing geheel komen te vervallen. De website van de NVP blijft zijn educatieve 
taak binnen de SKML behouden door plaatsing van evaluatierapporten met foto’s en 
verwijzingen naar factsheets. Verdere details over de activiteiten van de 
parasitologie sectie SKML, inclusief een bespreking van alle rondzendingen, zijn 
terug te vinden in het jaarverslag van deze sectie. 

Overig

Na Jaap Jansen vorig jaar, is dit jaar opnieuw een prominent lid van onze vereniging 
overleden, Joep Meeuwissen. Beiden hebben veel voor de NVP betekend en op de 
website is een necrologie van Jaap en Joep te vinden.

Clemens Kocken heeft in 2006 het penningmeesterschap van Chris Janse 
overgenomen. Dankzij de hulp van Chris is de overgang  soepel verlopen. Zoals uit 
de financiële cijfers van dit jaar blijkt is de vereniging financieel gezond, maar 
stijgen de uitgaven. Dit komt deels door een toename  van de verenigingskosten, 
maar anderzijds ook, en dat is toe te juichen, door een toename van NVP 
activiteiten. 

Lisette van Lieshout zal dit jaar het bestuur verlaten, omdat haar termijn erop zit. 
Lisette heeft in de 5 jaar dat zij lid was van het bestuur veel werk verzet.  Vooral op 
het gebied van de SKML (kwaliteitsbewaking) de klinische parasitologie en de 
website heeft zij haar taken met enthousiasme vervuld. Het bestuur is haar hier 
zeer erkentelijk voor en is blij dat zij binnen de SKML en de websitecommissie veel 
van haar activiteiten zal continueren.

Volgend jaar zullen twee bestuursleden vanwege het verstrijken van hun termijn 
vertrekken. Het bestuur hoopt ook deze vacatures zonder teveel moeite te kunnen 
invullen met nieuwe bestuursleden die zich vol enthousiasme willen inzetten voor 
het parasitologisch vakgebied in Nederland. Ten slotte: het bestuur heeft goede 
verwachtingen voor het komend jaar Er  zijn veel activiteiten gepland, waaronder de 
voorjaarsbijeenkomst in Papendal. Daarnaast verwachten wij ook de actieve 
deelname van de Nederlandse Parasitologie aan het 5th European Conference of 
Tropical Medicine and International Health en kunnen AIO’s of jonge post-docs 
bijdragen leveren aan internationale congressen mede dankzij NVP subsidies. 
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