
Jaarverslag 2007 van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie 
 
 
Opnieuw kan de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie terugkijken op een zeer 
geslaagd verenigingsjaar. De NVP is financieel gezond, het ledenaantal stabiel, zo rond 
de 250 leden en er zijn zeer veel activiteiten in het binnen- en buitenland geweest waarbij 
de vereniging en of haar leden bij betrokken zijn geweest. Een deel van deze activiteiten 
werd door de NVP deels financieel mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld door het verstrekken 
van 3 reisbeurzen aan leden.  
 
Op 16 april 2007 vond de voorjaarsvergadering in Papendal plaats. Het thema was HIV – 
parasieten co-infecties en de bijeenkomst was een groot succes met een zeer goede 
opkomst van onze leden. Het feit dat de NVP vergadering werd samengebracht met de 
NVMM voorjaarsvergadering heeft waarschijnlijk ook aan dit succes bijgedragen. Op de 
voorjaarsvergadering 2007 van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie is de 
Merial Award uitgereikt aan Stefan Magez van de Vrije Universiteit Brussel voor zijn 
baanbrekend onderzoek naar slaapziekte, trypanosomiasis. 
 
Naast de NVP bijeenkomsten werden ook andere bijeenkomsten, zoals de jaarlijkse 
parasitologie SKML deelnemersdag op donderdagmiddag 6 maart 2008  (Amsterdam, 
ruim 100 deelnemers)  en het leishmaniasis symposium op het Koninklijk Instituut voor 
de Tropen (ruim 60 deelnemers), zeer goed bezocht. Ook vinden steeds meer mensen de 
weg naar de NVP website, een zeer belangrijke bron van informatie voor onze vereniging 
maar ook daar buiten. 
 
Dit jaar viel een aantal parasitologen in de prijzen. Dr. Hans Sluiters werd onderscheiden 
met de Molewater/De Monchy penning van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC 
voor zijn grote inzet op het gebied van de parasitologie. De zilveren penning werd 
uitgereikt na afloop van het afscheidssymposium parasieten in the global village van 
Rotterdam , welke op 1 juli 2007 aan het Eramus MC plaats vond. De Eijkman Medailles 
2007 voor tropisch geneeskundig onderzoek en internationale gezondheidszorg gingen dit 
jaar onder meer naar de medisch entomologen Willem Takken en Bart Knols 
(Wageningen Universiteit). Zij ontvingen de prijs voor hun onderzoek naar de 
aantrekkingskracht van lichaamsgeur (vooral zweetvoeten) op de malariamuskiet en naar 
andere insecten die tropische ziekten overbrengen. Het was nog meer feest in 
Wageningen, want het is 20 jaar geleden dat het Laboratorium voor Entomologie is 
gestart met onderzoek en onderwijs in Medische en Veterinaire Entomologie. 
Heel bijzonder is dit jaar de Koninklijke Onderscheiding die Dr. Maarten Eysker, nu 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau, heeft gekregen voor zijn zeer verdienstelijk werk 
voor de Veterinaire Parasitologie van de Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit 
Utrecht 
  
Door de SMBWO zijn de volgende instituten (en opleiders) erkend voor  de 'Opleiding 
tot Parasitologisch Wetenschappelijk Onderzoeker': 
- Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen (opleider Prof. Dr. R. Sauerwein)  
- Koninklijk Instituut voor de Tropen, KIT (opleider Dr. H. Schallig)  



Het bestuur spreekt de verwachting uit dat deze nieuwe opleidingsplaatsen zullen leiden 
tot een toename van het aantal erkende Parasitologische Onderzoekers in Nederland. 
Het eind van het verenigingsjaar luidt ook het vertrek van twee NVP bestuursleden in; 
Theo Mank en Henk Schallig zullen na zes jaar hun bestuursfunctie neerleggen.  
 
Theo heeft als een ware duizendpoot vele taken binnen het bestuur verricht; naar buiten 
toe waren ondermeer duidelijk zichtbaar zijn inzet voor de commissie wetenschap en de 
activiteiten commissie en het vele werk dat hij verricht heeft voor de organisatie van de 
verschillende wetenschappelijke bijeenkomsten. Binnen het bestuur is Theo de 
bruggenbouwer met een constructieve en positieve inzet. Bedankt! 
 
De secretaris maakt van deze gelegenheid graag gebruik om zijn medebestuursleden te 
danken voor de zeer prettige samenwerking en de leden voor hun enthousiasme voor de 
parasitologie en de vereniging. 
 
Het bestuur zal zich ook het komend jaar blijven inzetten voor de Parasitologie in 
Nederland en verwacht dat het komend verenigingsjaar weer een zeer gevarieerd 
parasitologisch aanbod zal bieden. 
 
Diemen, 20 mei 2008 
 
Henk Schallig 
Secretaris NVP  


