
Verslag 52ste Algemene ledenvergadering NVP, 10 juni 2004 te Antwerpen 
 
De vergadering werd bijgewoond door 15 leden, inclusief het bestuur. 
 
1. Opening 
De vergadering wordt 12.45 uur geopend door de voorzitter. Deze geeft nog een beknopt 
overzicht van de belangrijkste zaken die in 2003 voor de NVP hebben gespeeld (zie ook algemeen 
jaarverslag). De voorzitter staat vooral stil bij de ontwikkelingen rond het boek Medische 
Parasitologie. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
De volgende mensen hebben een bericht van verhindering gestuurd: Joke van der Giesen, Harm 
Ploeger, Gerard Schoone, Nel Kroon, Arno Vermeulen en Govert van Dam. 
Er zijn voor deze vergadering geen extra stukken ingekomen. 
 
 
3. Verslag 51ste Algemene Ledenvergadering mei 2003 te Haarlem 
Tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen vanuit de vergadering. 
 
4. Jaarverslagen 
a. Algemeen Jaarverslag NVP 2003 
Tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen vanuit de vergadering. 
b. Jaarverslag relevante secties SKML (per e-mail aan de leden verzonden). 
Een korte toelichting wordt door Lisette van Leishout gegeven op de stukken. Verder zijn er 
vanuit de vergadering geen opmerkingen. 
 
5. Verslagen commissies 
a. Commissie Wetenschap 
Maria Yazdanbakhsh meldt dat de organisatie van de wetenschappelijke voorjaarsvergadering 
samen met onze Belgische zustervereniging soepel is verlopen en dat er een attractief 
programma met buitenlandse gastsprekers is samengesteld. De vergadering wordt zeer goed 
bezocht. De commissie gaat zich nu beraden op de invulling van de komende wetenschappelijke 
vergaderingen, waaronder de najaarsvergadering die in samenwerking met de werkgroepen Oost 
en West zal worden georganiseerd.  
b. Commissie Medische Parasitologie (= werkgroep KPN) 
De voorzitter Robert Sauerwein is niet aanwezig, daarom geeft Lisette van Lieshout nog een 
korte samenvatting van de resultaten. Naar aanleiding van het gepresenteerde is een korte 
discussie omtrent het opnemen van een hoofdstuk therapie in het boek Medische Parasitologie. 
Dit onderdeel zal zeker niet in het boek worden opgenomen, omdat deze informatie vaak erg 
gevoelig is voor veranderingen. Wel wordt overwogen om op het besloten deel van de website een 
onderdeel therapie op te nemen. Dit zal echter wel een grote inspanning vergen van de diverse 
schrijvers. Vooralsnog is besloten om dit onderdeel naar achteren te schuiven. Wel is duidelijk 
dat er behoefte is aan dergelijke informatie. Bij het samenstellen van deze informatie zullen, 
naast de werkgroepen Parasitologie (die aan dit onderwerp ook al aandacht besteden), ook 
verschillende clinici die in Nederland op het gebied van de parasitologie werkzaam zijn worden 
betrokken. 
Jan-Peter Verhave brengt naar voren dat het onderwijs in de parasitologie nog steeds een punt 
van grote zorg is. Er zijn steeds minder docenten beschikbaar die een brede parasitologische 
achtergrond hebben en het aantal contact uren neemt verder af. De medische opleidingen in 
Groningen en Maastricht kennen helemaal geen parasitologie in hun opleidingspakket. Het bestuur 



deelt deze zorg en benadrukt dat ook zij dit als een steeds groter probleem ziet. Na enige 
discussie wordt besloten om een strategie avond over dit onderwerp te organiseren. 
c. Commissie Activiteiten 
De geplande activiteit “zeevissen” is helaas niet doorgegaan, omdat er waarschijnlijk geen vissen 
te vangen zijn waar parasieten in zitten. Het plan is nu om in de late zomer slakken te gaan 
vangen en te kijken naar schistosomen infecties. De commissie wil graag personele uitbreiding en 
zal pro-actief op zoek gaan naar nieuwe leden. 
d. Commissie SMBWO registratie 
Lodewijk Tielens (als secretaris van de cie) meldt dat 2 projectleiders om informatie hebben 
gevraagd. Verder geen activiteiten. 
e. Commissie Geschiedenis 
Geen mededelingen. 
 
6. Financiële verslagen 
a. Financieel verslag 2003 & Begroting 2004 penningmeester NVP 
De toelichting van de penningmeester zat al bij de stukken. Dit geldt ook voor 
b. Financieel verslag 2003 & Begroting 2004 penningmeester SPLD 
De penningmeester geeft nog een korte toelichting. Hij meldt ook nog dat de kosten voor het 
drukken van de flyer die het lidmaatschap van de verenging moet gaan promoten €1115 bedraagt. 
De financiële verslagen en de begrotingen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 
d. Verslag Kascommissie 
De commissie 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 en Govert van Dam worden door de vergadering benoemd.  
 
8. Verkiezing bestuur 
Lisette van Lieshout (lid) treedt statutair af, maar wordt onder applaus herkozen. 
 
9. Rondvraag 
Hans Sluiters merkt op dat de joint meeting geen Nederlandse bijdragen kent en spreekt zijn 
teleurstelling hierover uit. Maria Yazdanbakhsh (cie. Wetenschap) reageert hierop met de 
mededeling dat er slechts 1 dag was voor deze bijeenkomst en dat er weinig plaats/tijd in het 
programma was voor meer sprekers. De voorzitter spreekt de hoop uit dat het wetenschappelijk 
deel van de meeting toch wel positief wordt ervaren. 
Theo Mank doet de vooraankondiging van de komende NVP najaarsvergadering (woensdag 27 
oktober 2004, Bilthoven) 
 
11. Sluiting 
 De vergadering wordt om 13.25 uur door de voorzitter gesloten. 
 
 
Henk Schallig, secretaris. 


