
 
Jaarverslag 2007 Commissie Website van de Nederlandse Vereniging voor 

Parasitologie (NVP) 
 
 
Zowel 2006 als 2007 zijn drukke jaren voor de commissieleden geweest in verband met de 
realisatie van de nieuwe website van de Vereniging. Deze nieuwe ‘CMS’ website (CMS = 
Content Management Systeem) maakt het beheer, presentatie en toegankelijkheid van de 
informatie eenvoudiger en duidelijker. 
Tot en met september 2007  beheerde de commissie drie websites: de NVP website, de Medische 
Parasitologie website en het SKML gedeelte van de NVP website (www.parasitologie.nl;  
www.medischeparasitologie.nl ; http://www.parasitologie.nl/kwaliteit.html). 
 
In 2007 zijn deze drie websites samengevoegd tot één website: 
 
www.parasitologie.nl 
 
Het SKML-gedeelte betreffende de Kwaliteitsbewaking Parasitologische Diagnostiek is geheel 
geïntegreerd in de NVP-website. Dit gedeelte is gericht op de organisatie van de externe 
kwaliteitsbewaking (rondzendingen) medisch parasitologische diagnostiek. De SKML is bezig 
met het opzetten van een website waarbinnen de verschillende secties een eigen gedeelte krijgen 
voor de organisatie van de rondzendingen. In de toekomst zou dit onderdeel daarom in zijn geheel 
of gedeeltelijk overgeplaatst kunnen worden van de NVP website naar de SKML website.  
 
Samenstelling van de Website Commissie in 2007 

• 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 2007 
De commissie vergadert gewoonlijk 2x per jaar. In verband met de vele werkzaamheden in 2007 
voor het opzetten van de nieuwe CMS website en het veelvuldige contact tussen de 
commissieleden hierover is er in 2007 één vergadering geweest in december (zie verder bij 
‘Activiteiten’). Daarnaast is er in september een vergadering geweest van de commissie en het 
bedrijf StudioDrie met het NVP-bestuur over de nieuwe website. In de toekomst zal de 
vergaderfrequentie van de commissie mogelijk 1x per jaar worden omdat het beheer/bijhouden 
van de website eenvoudiger is geworden. 
 
 Activiteiten 



- Alle reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door de website commissie, 
het secretariaat van de afdeling Parasitologie (LUMC) en het bedrijf StudioDrie.  

- De verschillende NVP-websites zijn samengevoegd tot één CMS-website. Hieraan 
hebben de commissieleden veel tijd besteed. De technische realisatie is uitgevoerd door 
het bedrijf StudioDrie. Het nieuwe CMS systeem maakt het beheer, de presentatie en 
toegankelijkheid van de informatie eenvoudiger en duidelijker. De kosten voor de 
realisatie van de nieuwe website door bedrijf StudioDrie bedroegen 6693,75 euro. Om de 
kosten laag te houden hebben leden van de websitecommissie een aantal activiteiten zelf 
uitgevoerd, zoals invullen/aanpassingen van de Parasieten-Factsheets, vullen van de 
fotogalerie, indeling en linken van de documenten.  

- Met de nieuwe website zijn er een aantal uitbreidingen/nieuwe functionaliteiten van de 
website gerealiseerd (ledenlijst; fotogalerie; contactformulier; nieuwsbrief; geschiedenis 
van de NVP; informatie over veterinaire parasitologie; informatie over de NVP in het 
Engels) 

- Er zijn een aantal nieuwe ‘Parasieten Factsheets’ aan de website toegevoegd. Er zijn 
echter een aantal Factsheets die nog steeds niet zijn bijgewerkt/ingevuld, dit blijft een 
punt van aandacht. 

- De commissie heeft in 2007 twee nieuwsbrieven naar de NVP-leden gestuurd 
- Via het ‘contactformulier’ op de website komen veel vragen binnen over parasieten, 

parasitaire infecties en de vereniging. De commissie leden handelen deze vragen af (in 
samenspraak met het NVP bestuur; zie verder hieronder bij ‘Overige Zaken’). Er komen 
ook regelmatig vragen (van ‘patiënten’) binnen over behandeling en symptomen van 
parasitaire infecties. Hierover wordt door de NVP geen informatie verschaft en er wordt 
door(terug)verwezen naar de huisarts/specialist. 

 
Overige zaken 

- De ledenlijst van de NVP is in 2007 gekoppeld aan de ‘webuserlijst’ van de NVP website 
(met login-gegevens etc). Het aanmelden van lidmaatschap gaat via het formulier op de 
NVP website. Na betaling krijgen de nieuwe leden de login-gegevens toegestuurd (en 
worden dus geregistreerd als webuser) en worden toegevoegd aan de ledenlijst en aan de 
nieuwsbrief. Dit gebeurt momenteel door het bedrijf StudioDrie (in samenspraak met de 
penningmeester) maar het is de bedoeling dat dit overgenomen wordt door de secretaris 
(in de tweede helft van 2008). 

- Er is een offerte van het bedrijf StudioDrie voor het standaard onderhoud/beheer van de 
website en van de hosting van de website voor 2008 (455 euro). Hierin zijn niet de kosten 
voor het beheer van leden/webuserlijsten in 2008 en de kosten voor het plaatsen 
van/beheer van ‘aanmeldingsformulieren voor meetings’ meegenomen 

- Er is een vergadering geweest met het NVP bestuur over de nieuwe website waarbij een 
aantal teksten op de NVP website (bijvoorbeeld de disclaimer) besproken zijn en ook hoe 
om te gaan met de nieuwe functionaliteiten, zoals het contactformulier, webuserlijst, 
login-gegevens, rechten om afgesloten gedeelten van de website in te zien etc. Met 
betrekking tot het contactformulier is het volgende met het NVP-bestuur afgesproken: 



commissieleden beantwoorden de vragen in samenspraak met het bestuur; er wordt geen 
informatie door de NVP verschaft over de behandeling van parasitaire infecties (bij 
vragen van ‘patiënten’ wordt er door/terugverwezen naar huisarts of specialist); vragen 
over parasitologische diagnostiek worden besproken met leden van de sectie 
Parasitologie van de SKML. 

 
 

Chris Janse, Leiden – 27 april 2008  


