
Verslag 54ste Algemene ledenvergadering NVP, 15 juni 2006 te Antwerpen

De vergadering werd bijgewoond door 27 leden, inclusief het bestuur.

1. Opening
De vergadering wordt om 12.50 uur door de voorzitter geopend. Deze memoreert, met verwijzing 
onder meer naar het jaarverslag, nogmaals de hoogtepunten van de NVP in 2005:

- de vernieuwde uitgave van het diagnostiek boek, welke in december gelanceerd werd met 
een zeer goed bezochte bijeenkomst in Amsterdam;

- het 2-daagse voorjaarscongres van onze vereniging in Soesterberg. 
Tevens herdenkt de voorzitter Jaap Jansen, oud-voorzitter en medeoprichter van de vereniging. 
Ook op de website is hieraan aandacht besteed.
De voorzitter blikt ook vooruit naar enkele gebeurtenissen die het komend jaar te gebeuren 
staan, waaronder de Klinische dag, die in het kader van leishmaniasis zal staan, welke zal worden 
gehouden op het RIVM en het opzetten van een compendium Therapie van Parasitaire infecties, 
een boek/website gericht op de Nederlandse situatie.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
De volgende mensen hebben een bericht van verhindering gestuurd: Theo Mank (bestuur), Olga 
Haenen, Joep Meuwissen, Wim Hendrikx, Arno Vermeulen, Danielle Potters, Fred Borgsteede, 
Petra Schneider, Wendy van der Meide,  en  Gerard Schoone.
Er zijn voor deze vergadering geen extra stukken ingekomen.

3. Verslag 53ste Algemene Ledenvergadering 18 mei 2005 te Soesterberg
Er is een tekstuele verandering welke zal worden doorgevoerd. Naar aanleiding van de inhoud van 
het verslag worden geen  opmerkingen gemaakt.

4. Jaarverslagen

a. Algemeen Jaarverslag NVP 2005
Tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen vanuit de vergadering.

b. Jaarverslag relevante secties SKML
Er wordt een toelichting gegeven op de stukken door Lisette van Lieshout. Er zal onder andere 
een start worden gemaakt het geautomatiseerd invoeren van de uitslagen van de rondzendingen. 
De website is nog steeds in ontwikkeling. Vanuit de vergadering worden er geen verdere 
opmerkingen gemaakt of vragen gesteld.

5. Verslagen commissies

a. Commissie Wetenschap
Maria Yazdanbakhsh geeft een korte toelichting op de activiteiten van de commissie. Voor het 
volgend jaar zal de commissie waarschijnlijk een 1-daagse bijeenkomst organiseren (de 
voorjaarsvergadering). Omdat er ook een grote Europese Tropen meeting eind mei in Amsterdam 
zal zijn , wordt voorgesteld de NVP bijeenkomst in juni of juli te gehouden. Het bestuur merkt 
echter op dat er een voorkeur is om de bijeenkomst dan naar voren te schuiven (bv april) 
vanwege de ALV en de jaarverslagen.



b. Commissie Medische Parasitologie (= werkgroep KPN)
Deze commissie is in principe opgeheven en de werkzaamheden zijn beëindigd. Verwacht wordt 
dat deze of een vergelijkbare commissie weer actief zal worden als de activiteiten omtrent de 
Therapie website actueel worden.
Titia Kortbeek deelt mee dat de werkgroepen West en Oost nu gezamenlijk verder gaan. In 
september zal er een bijeenkomst zijn. Ook de arts-microbiologen raken meer betrokken bij de 
activiteiten, hetgeen een goede ontwikkeling is.

c. Commissie Activiteiten
Titia Kortbeek doet verslag. Dit jaar is er een activiteit in Amsterdam geweest: “Levende 
parasieten – versteende gastheren”, met onder meer een lezing verzorgt door de afdeling 
Ongedierte bestrijding van de GGD Amsterdam en een thematische puzzeltocht. Het was een 
geslaagde bijeenkomt, helaas viel het deelnemers aantal wat tegen. 

d. Commissie SMBWO registratie
Lodewijk Tielens (als secretaris van de cie) meldt evenals voorgaande jaren dat e.e.a. zijn 
gangetje gaat. De commissie is wel bezig met het instellen van twee nieuwe opleidingsplaatsen, 
namelijk Radboud Universiteit Nijmegen en het Koninklijk Instituut voor de Tropen Amsterdam.

e. Commissie Geschiedenis
Ook deze commissie is opgeheven. Op de website is een overzicht van de geschiedenis van de 
NVP geplaatst. Tevens zal er op 30 juni 2006 op het KIT (locatie AMC, Amsterdam) een 
werkgroepbijeenkomst Geschiedenis van malaria worden gehouden. Mogelijk zal er ook nog 
aandacht worden besteed aan het overlijden van Jaap Jansen.

f. Commissie Website
Deze nieuwe commissie is opgericht om de website van de NVP actueel te houden. Er is een 
uitgebreid verslag geschreven door de commissie voorzitter Chris Janse, die ook een mondelinge 
toelichting geeft. De commissie heeft nog behoefte aan 1 lid en op de vergadering meldt Hans 
Naus zich aan.
Vanuit de vergadering wordt nog een aantal opmerkingen gemaakt omtrent de spelling die 
gehanteerd wordt. Hierover ontspint zich een discussie, er blijken geen duidelijke richtlijnen te 
zijn. In principe houden wij ons voor de spelling van parasitologische vaktermen aan de spelling 
zoals die gehanteerd wordt in het Diagnostiekboek (Polderman). Bij gebrek aan een gouden 
standaard is dit het meest consequent voor de Nederlandse situatie. Vanuit de vergadering 
wordt voorgesteld om hierover toch duidelijke afspraken te maken en bij het opstellen van deze 
afspraken ook de Belgische Parasitologen te betrekken. De commissie zal zich hierover verder 
beraden.

6. Financiële verslagen

a. Financieel verslag 2005 & Begroting 2006 penningmeester NVP
De toelichting van de penningmeester zat al bij de stukken. Dit geldt ook voor
b. Financieel verslag 2005 & Begroting 2006 penningmeester SPLD
De penningmeester geeft nog heel korte toelichting. De vereniging is financieel gezond.
De financiële verslagen en de begrotingen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

c. Verslag Kascommissie



De commissie (Jaco Verweij en Joke van der Giessen) heeft het bestuur schriftelijk op de 
hoogte gesteld van zijn bevindingen. De secretaris leest het verslag van de commissie voor. De 
commissie heeft de kas van de NVP  en SPLD alsmede de daartoe behorende boekhoudingen 
geïnspecteerd en verklaart dat de weergave van de financiële situatie van zowel NVP als SPLD 
zoals gepresenteerd in de financiële jaarverslagen gebaseerd zijn op correcte gegevens.

e. Goedkeuring financiële overzichten
De financiële verslagen en de begrotingen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
De penningmeester kan hierna worden gedechargeerd.

7. Installatie Kascommissie
Jaco Verweij treedt af.  Joke van der Giessen wordt door de vergadering herbenoemd. Theo 
Schetters wordt als nieuw lid voor 2 jaar geïnstalleerd. 

8. Verkiezing bestuur
De penningmeester Chris Janse treedt na 6 jaar af.  De voorzitter spreekt een groot woord van 
dank voor de enorme inzet die Chris voor onze vereniging heeft gedaan. Hij heeft de financiële 
huishouding gemoderniseerd, was zeer actief betrokken bij het vernieuwen van het diagnostiek 
boek en het opzetten en het onderhouden van de websites. Gelukkig blijft Chris voor de 
vereniging in de commissie website actief. Een toepasselijk geschenk wordt hem namens de 
vereniging aangeboden. Het bestuur stelt aan de vereniging voor om Clemens Kocken te benoemen 
als nieuwe penningmeester. De vergadering stemt hiermee onder applaus mee in.

9. Rondvraag
Tita Kortbeek memoreert de benoeming van 2 nieuwe hoogleraren die binnen de parasitologie 
werkzaam zijn, namelijk Maria Yazdanbaksh en Andy Waters (beide in Leiden), en vraagt of dit 
ook op de website vermeld kan worden.
Deborah van Doorn meldt dat de afdeling Parasitologie binnen de vakgroep Infectieziekten en 
Immunologie (Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht) is opgeheven. De 
parasitologische activiteiten worden deels voortgezet onder de nieuw benoemde hoogleraar 
klinische infectiologie Jaap Wagenaar.
Lodewijk Tielens vraagt zich af waarom de Merial Award uitreiking dit jaar niet op het 
programma staat. De voorzitter meldt dat de award blijft bestaan, maar dat er dit jaar te weinig 
competitie was om de prijs te kunnen uitreiken. Volgend jaar zal er nog eerder een oproep 
worden gedaan om geschikte kandidaten voor te dragen.

10. Sluiting
 De vergadering wordt om 13.29 uur door de voorzitter gesloten.

Henk Schallig, secretaris.


