
Parasitologie SKML deelnemersmiddag
Datum: donderdag 6 maart 2008; 13:00 – 16:30 uur
Locatie: Trippenhuis Amsterdam: http://www.knaw.nl/contact/contact.html

Programma
12:30 – 13:00 Ontvangst (koffie + broodjes)
13:00 – 13:45 Fecesonderzoek op parasieten

Titia Kortbeek en Theo Mank
13:45 – 14:30 Bloedonderzoek op parasieten

Truus Derks en Pieter Beckers
14:30 – 15:00 Pauze
15:00 – 15:30 Dia Quiz – toets uw kennis

Bert Mulder, Sjef van de Leur en Lisette van Lieshout
15:30 – 16:15 "UKNEQAS Parasitology: Education or punishment?"

Monika Manser, UK-NEQAS Parasitology Scheme Manager
Hospital for Tropical Diseases, London, UK

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. In totaal waren er tegen de 
110 deelnemers aanwezig, afkomstig uit een verscheidenheid aan ziekenhuizen en 
laboratoria in Nederland. Doel van de bijeenkomst was om bijzondere aspecten van de 
rondzendingen van 2007 te bespreken en daarbij enkele specifieke diagnostische 
onderdelen uit te lichten.
Titia Kortbeek (RIVM) en Theo Mank (Haarlem) benadrukten in hun presentatie het 
belang van zowel externe als interne kwaliteitscontrole. Het is onvoldoende om alleen 
mee te doen aan de SKML rondzendingen, additionele toetsing en training blijven veelal
noodzakelijk. Verder bespraken zij de diagnostiek van apathogene darmparasieten en 
werden epidemiologie, kliniek en diagnostiek van de leverbot Opistorchis verder
uitgewerkt. Truus Derks (Enschede) en Pieter Beckers (Nijmegen) bespraken de malaria 
rondzendingen van vorig jaar, waarbij de methoden van parasietendichtheid bepalen 
wederom werden toegelicht. Ook stonden zij uitgebreid stil bij Plasmosium knowlesi.
Bert Mulder (Enschede), Sjef van de Leur (Zwolle) en Lisette van Lieshout (Leiden) 
presenteerden een interactieve quiz waarin verschillende parasieten, variërend van 
Enterocytozoon tot Dermatobia, de revue passeerden. De middag werd afgesloten door 
Monika Manser (Londen) die een overzicht presenteerde van de activiteiten en 
bevindingen van de Britse parasitologische rondzendingen.
De reacties op deze middag waren enthousiast. Deelnemers aan de parasitologie 
rondzendingen kregen de gelegenheid met de verschillende sectieleden kennis te 
maken en vragen te stellen. Het sectiebestuur is van plan om volgend jaar (naar alle 
waarschijnlijk de eerste donderdag na de voorjaarsvakantie) wederom een dergelijke 
bijeenkomst te organiseren
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