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Ronde 77 – begeleidende brief 
SKML 2005.02.03 
 
        Nijmegen, 2 februari 2005 
 
Geachte deelnemers, 
 
Hierbij ontvangt u de eindresultaten van de ronde Parasitologie 2004-4 (groslijst met 
bespreking en commentaar op de verdiepingsenquete).  
Twee  opmerkingen:  
1e. over het invullen van het uitslagformulier: de schrijfwijze van namen is opvallend 
vaak onjuist. De ernstigste voorbeelden waren deze keer “Plasmodium tertiana” en 
“Cyclosporidium caetensis”. Wilt u hier meer zorg aan besteden?  
Het gebruik van een vraagteken maakt de beoordeling moeilijk, evenals de 
aanduiding “eventueel”. Liever “Plasmodium sp.” dan “P. falciparum?”. 
Voor ons is met wat goede wil wel te begrijpen wat bedoeld wordt, maar voor de 
aanvragende artsen in uw gebied ligt dat moeilijker (ondanks hun goede wil). 
 
2e. Van de deelnemers die alleen een abonnement op de darmparasieten hebben 
zijn er enkelen die aangeven uitsluitend wormeieren te kunnen herkennen. Wij 
veronderstellen dat u al het routinemateriaal naar een ander laboratorium doorstuurt 
voor de protozoa. Ons voorstel is dat u het rondzendmateriaal dan ook zo behandelt, 
en voor de volledige uitslag darmparasieten verwijst naar dat laboratorium, of die 
resultaten opvraagt en meestuurt met uw eigen antwoord.  
Omdat het andere laboratorium ook op wormeieren zoekt, valt zelfs te overwegen 
dat u met deze beperkte dienstverlening geheel stopt.  
 
Medewerking van uw laboratorium bij het verkrijgen van voldoende materiaal van 
een patiënt met een interessante parasiet is zeer welkom! Bel ons! Als uw monster 
gebruikt wordt in een van de volgende rondzendingen, ontvangt u hiervoor een 
geldelijke vergoeding (bv. ten behoeve van het personeelspotje). 
Bij de bevinding van een malaria tertiana uit Afrika zijn wij ook zeer geinteresseerd in 
het ontvangen van een druppel bloed op een filtreerpapiertje (zie commentaar 
enquete B 307). 
 
Tenslotte wijst ik ik graag op de website www.parasitologie.nl waar u allerlei nieuws 
over diagnostiek, bijeenkomsten en cursussen kunt vinden.  
Uw opmerkingen en vragen blijven steeds welkom bij e.a.van_lieshout@lumc.nl of 
bij j.verhave@mmb.umcn.nl 
 
 
Een goede samenwerking gewenst in 2005. Vriendelijke groet, 
 
Dr. J.P. Verhave 


