
Onderstaande brief is op 12 september 2006 per mail naar alle deelnemers verstuurd. Pas 
na het versturen van deze mail werd het ons duidelijk dat het valideren van een ingevulde 
uitslag (zoals dat bij het beoordelen van het materiaal gaat) niet mogelijk is bij de 
verdiepingsvragen.

Mochten er nog vragen zijn aangaande het gebruik van QBase, dan kunt u het beste contact  
opnemen met  het office van de SKML.

SKML-sectie Parasitologie
Leiden/Nijmegen, 12 september 2006

Geachte (naam deelnemer) 
De introductie van Qbase bij de parasitologie-rondzending lijkt tot dusverre zonder 
noemenswaardige problemen te zijn verlopen. Deze mail is bedoeld om u te informeren over 
de rapportage, die in de loop van de middag binnen Qbase zal worden vrijgegeven.

Deze rapportage is anders van vorm en inhoud dan wat u tot nu toe van ons gewend 
was.

Dit is een gevolg van het Qbase-format. U krijgt voortaan binnen Qbase al snel na de 
sluitingsdatum uw score te zien, maar dit is een slechts een voorlopige rapportage. Binnen 
enkele weken na de sluiting van de verdiepingsenquête zullen de definitieve scores, samen 
met de definitieve rapportages en een bijbehorende evaluatie, worden vrijgegeven. Het is dus 
mogelijk dat de sectie op basis van de ingezonden antwoorden nog aanpassingen aanbrengt 
in de definitieve toekenning van de score.

Voor wat betreft de weergave van de gezamenlijke resultaten (dus van alle 
deelnemers) zullen er in de toekomst nog wat aanpassingen komen. Zo staan de 
antwoorden nu per parasiet aangegeven en niet langer in de combinatie van gevonden 
parasieten zoals ingestuurd per deelnemer. Wij ontvingen een inzending van 95 van de 99 
deelnemers, maar bij de overzichten staat nog niet weergegeven of, en hoeveel deelnemers 
geen parasieten hadden gezien of dergelijke aanvragen naar elders doorsturen. Naar 
verwachting zal bij de definitieve rapportage een en ander verbeterd zijn

Bij de antwoorden met betrekking tot monster C en D is enige toelichting nodig. 
In monster C werd door alle referenten Giardia en Hymenolepis gezien. Dit in tegenstelling 
tot Cryptosporidium. Deze parasiet werd slechts door enkele referenten gevonden en dan ook 
nog in erg lage aantallen. Besloten werd om 2 punten per juist gerapporteerde parasiet toe te 
kennen, maar met een maximumscore van 4.

In monster D werd door de meeste referenten Strongyloides gevonden, maar ook 
Schistosoma, Blastocystis en Endolimax werden gezien. Ook de uitslagen van de deelnemers 
laten een wisselend beeld zien. Daarom is, in de deze voorlopige uitslag, 1 tot 2 punten per 
parasiet toegekend, waarbij een maximale score van 2 te behalen valt, indien men tenminste 
één van deze vier parasieten heeft gedetecteerd.
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Voor beide monsters geldt dat er bij uw resultaat een score 0 staat bij een terecht opgemerkte 
parasiet zodra u de maximum score heeft bereikt. U ziet een overzicht van alle juiste 
parasietennamen vetgedrukt staan in het overzicht.

Het mag duidelijk zijn: u wordt over de verdere voortgang nog uitvoerig geïnformeerd. 

Let op: in  de rapportge zijn ook verdiepingsvragen bijgesloten.

Het inzenden van de antwoorden is niet verplicht. Echter, het bespreken en beantwoorden 
van de vragen binnen het team van analisten (en/of arts-assistenten) kan zeer motiverend 
werken. Aanvullingen bij de antwoorden, commentaar op de vragen en suggesties voor 
verbeteringen, zijn zoals altijd welkom en kunnen binnen Qbase binnen het daarvoor 
aangegeven veld worden geplaatst.

De sluitingstermijn voor het inzenden van de antwoorden ligt op vrijdag 29 september. 
Inzendingen van na die dag zullen niet meer verwerkt worden in de evaluatie. Net als bij de 
monsterbeoordeling kunt u uw voorlopige uitslag invoeren in Qbase en een print-out hiervan 
voorleggen aan de eindverantwoordelijke. Pas na validatie worden uw uitslagen automatisch 
definitief.

Met vriendelijke groeten, mede namens de overige leden van de sectie parasitologie, 

Lisette van Lieshout


