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Geachte SKML-deelnemer 
 
Bijgevoegd vindt u de afronding van de parasitologische rondzending nr 81, 2005-4: de definitieve 
uitslag, de groslijst van de resultaten, de bespreking van de verdiepingsenquête en de evaluatie. 
Mocht u vragen of commentaar hebben naar aanleiding van een van de onderdelen van deze mailing, 
neemt u dan gerust contact op met ondergetekende, bij voorkeur per e-mail. 
 
Deze papieren mailing is ook te vinden op het SKML-gedeelte van de NVP-website:  
http://www.parasitologie.nl/SKML/#documentatie; waarin ook afbeeldingen zijn opgenomen van 
enkele preparaten. Deze internetdocumentatie is specifiek bedoeld voor het gezamenlijke bespreken 
van de resultaten binnen het team. 
 
Waarschijnlijk zal het u niet zijn ontgaan dat de SKML voor diverse rondzendingen de deelnameprijs 
voor 2006 heeft moeten verhogen. Dit geldt ook voor de parasitologie rondzending. Nadat we drie 
achtereenvolgende jaren dezelfde prijs hebben kunnen handhaven, zijn wij nu genoodzaakt deze aan 
te passen van €440,- naar €540 (exclusief BTW). De verhoging wordt onder meer veroorzaakt door de 
verdere professionalisering van de verwerking van de gegevens. Dit heeft naast een 
kwaliteitsverhoging ook tot gevolg dat kosten voor administratieve en automatiseringstaken nu 
doorberekend moeten worden. Daarnaast is door fusie van laboratoria het aantal deelnemers aan de 
SKML gedaald. 
 
We gaan ervan uit dat voor de deelnemers de kwaliteitsverbeteringen die de laatste jaren zijn 
doorgevoerd zichtbaar zijn. Die verbeteringen betreffen onder meer een betere organisatie, waardoor 
de rondzendingen  volgens een strakker tijdschema verlopen, en een intensievere samenwerking met 
de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie, waardoor zowel vakinhoudelijke als organisatorische 
informatie op toegankelijke wijze via internet voor de SKML-deelnemers beschikbaar is gekomen. Wij 
hopen dan ook dat u vanwege deze ontwikkelingen actief en enthousiast blijft deelnemen aan de 
parasitologische rondzending. 
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