
Parasitologie SKML deelnemersmiddag
Datum: donderdag 5 maart 2009; 12:30 – 16:30 uur
Locatie: Trippenhuis Amsterdam
Routebeschrijving: http://www.knaw.nl/contact/contact.html

12:30 – 13:00 Ontvangst (koffie + broodjes, voor wie zich heeft aangemeld)
13:00 – 13:30 Bloedonderzoek op parasieten

Pieter Beckers
13:30 – 14:30    Kliniek en Lab, een gouden team bij de diagnostiek van parasitaire infecties

Truus Derks en Stephen Vreden
14:30 – 15:00 Pauze
15:00 – 15:45 Fecesonderzoek op parasieten

Titia Kortbeek en Theo Mank
15:45 – 16:15 Dia Quiz – toets uw kennis

Bert Mulder, Sjef van de Leur en Lisette van Lieshout
16:15 – 16:30 Algemene discussie en afsluiting

Verslag
Deze middag was bedoeld voor laboratoriummedewerkers die zich inhoudelijk met de 
parasitologische rondzendingen van de SKML bezighouden. Dit jaar was het aantal 
deelnemers (114 in totaal) nog meer dan vorig jaar. Ze waren afkomstig uit ruim 50 
verschillende  ziekenhuizen en laboratoria in Nederland (en uit één instituut in België). Doel 
van de bijeenkomst was om bijzondere aspecten van de rondzendingen van het afgelopen
jaar te bespreken en daarbij enkele specifieke diagnostische onderdelen er uit te lichten.

De middag werd geopend met een presentatie van Pieter Beckers die een toelichting 
gaf op het tellen van P. falciparum. Verder zijn de scores die werden gezien na het twee maal 
toesturen van een negatief monster een aanleiding voor de sectie om met enige regelmaat 
negatief materiaal aan de rondzending toe te voegen. De komende accreditatie van de SKML 
organisatie werd verder toegelicht. Een uitermate geschikt moment voor de deelnemers om 
hun mening te geven over de gang van zaken en met eventuele suggesties te komen. 

Truus Derks en Stephen Vreden gaven een duopresentatie waarbij twee malaria 
patiënten uit Suriname en een Nederlandse familie met Entamoeba histolytica uitgebreid 
werden gepresenteerd. Zowel de kliniek als het laboratoriumonderzoek werden in detail 
toegelicht, waarbij veel interactie met de zaal plaats vond.

Titia Kortbeek en Theo Mank gingen dieper in de op de Cestoda die werden 
rondgestuurd in 2008, waarbij extra achtergrondinformatie werd gegeven over verscheidene 
lintworm soorten, variërend van de relatief bekende Taenia saginata tot de meer exotische 
Diphyllobothrium soorten. 

Bert Mulder, Sjef van de Leur en Lisette van Lieshout presenteerden een interactieve 
quiz waarin verschillende parasieten aan de hand van een casus werden besproken.
Ook deze keer waren de reacties op deze middag enthousiast. Deelnemers aan de 
parasitologie rondzendingen kregen de gelegenheid met de verschillende sectieleden kennis 
te maken en vragen te stellen. De presentaties zullen grotendeel geplaatst worden op de 
SKML pagina (zie pagina: actueel) van de NVP website www.parasitologie.nl

Het sectiebestuur is van plan om volgend jaar op de eerste donderdag na de 
voorjaarsvakantie wederom een dergelijke nascholingsmiddag te organiseren

Stichting Kwaliteitsbewaking
Medische Laboratoriumdiagnostiek


