
 
 

SKML nr 2005.07.31 
 
          Nijmegen, 27 juli 2005 
Geachte deelnemer, 
 
Hierbij ontvangt u de groslijst van de Parasitologie Ronde 2005-2 alsmede de bespreking van de 
resultaten en de bespreking van de antwoorden op de verdiepingsenquete. Deze besprekingen 
(en niet alleen de groslijst, voor de behaalde eigen score!) zijn bedoeld als een handreiking voor 
bespreking in uw team.   
Daarmee is deze ronde afgesloten en tegelijk was dit de laatste ronde, waarvoor ik de 
verantwoordelijkheid had. Ik ben per 1 juli met FPU gegaan. Uw nieuwe coordinator is mijn 
Nijmeegse collega Pieter Beckers. Ik wil u allen hartelijk bedanken voor uw actieve deelname al 
die jaren. Ik ben er van overtuigd dat de prettige contacten ook door hem zullen worden 
gecontinueerd. En zoals u weet worden alle materialen en teksten die hij in ‘t vervolg zal 
verzorgen, van te voren beoordeeld door de SKML-sectie Parasitologie, waarvan naast 4 
parasitologen ook twee arts-microbiologen en een klinisch chemicus deel uit maken.  
 
Verder wijs ik u op onze NVP-SKML website http://www.parasitologie.nl/skml. U vindt daar o.a. 
het jaarverslag 2004 en alle formulieren, zoals u die ook per post krijgt toegestuurd. U zult bij de 
bespreking ook foto’s kunnen aantreffen van parasieten, zoals die in het materiaal te zien waren. 
Ik herhaal nog eens de informatie die we u in een vorig bericht deden toekomen:  
Onder Diagnostiek de knop SKML- kwaliteitsbewaking waar u als deelnemer kunt inloggen. 
Uw inloggegevens zijn: 

User:   SKML-2005 (hoofdletters) 
Password: index-0504 (kleine letters) 

Informatieverstrekking via deze website biedt u als deelnemer een aantal voordelen.  
1. Alle documenten staan overzichtelijk bij elkaar en kunnen gedownload worden voor eigen 

gebruik. De formulieren kunnen als Word-file geopend worden en na invullen direct naar de 
SKML gemaild worden hetgeen de efficiëntie verhoogt (in vergelijking met het gebruikelijke 
overschrijven, kopiëren en faxen). 

2. U vindt hier de (voorlopige) uitslagen, eventueel geïllustreerd met foto's van de bijhorende 
parasieten, de verdiepingsvragen en de besprekingen. 

3. U vindt hier actuele informatie en documentatie met betrekking op de activiteiten van de 
sectie. 

Mocht u de inloggegevens zijn kwijtgeraakt of verdere vragen of opmerkingen hebben over deze 
website, dan kunt u contact opnemen met de sectievoorzitter Dr. L. van Lieshout 
(e.a.van_lieshout@lumc.nl ). 
In de nabije toekomst zullen we u ook informeren over het gebruik van het forum. Daar zult u 
vragen of opmerkingen kunnen plaatsen over de rondzendingen, zowel aan de leden van de 
sectie Parasitologie als aan alle andere deelnemers. 
 
Ik wens u en uw team succes met het hooghouden van de diagnostische kwaliteit van uw 
parasitologische dienstverlening. 
Vriendelijke groet, 
 
 
Jan Peter Verhave 
 
PS. Een dringend verzoek om met de plastic enveloppe ook de blisters terug te sturen. 


