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Goedkeuring penvoerder / consortium  

De penvoerder heeft namens het 
consortium de jaarrapportage  

x goedgekeurd 

 niet goedgekeurd 

Evt. opmerkingen over de 
jaarrapportage: 

 

 

 
Korte omschrijving inhoud/doel PPS 

 
- Ontwikkelen van test methodes op basis van niet invasieve monstername methodes 

(traanvocht en choanaalvocht) waarmee o.a. lokale immuniteit tegen M.s. gemeten kan 
worden. Tevens worden analyse methodes voor M.s. ontwikkeld die pathogenese onderzoek 
mogelijk maken. Het gaat steeds om voor M.s. niet bestaande technieken. 

 

 

 
Resultaten 

Wat is er aan de hand? 

 

Door geen AVV verklaring zijn de werkzaamheden die gepland waren voor 2015 naar 2016 
verschoven, helaas is ook in 2016 geen AVV verklaring rond gekomen en zal het werk wederom 
doorgeschoven worden naar 2017.. De output en impact van het project zullen hierdoor naar 
verwachting niet veranderen. 
Dus er is in 2015 een start gemaakt (zie jaarrapportage 2015), en daarna is er geen vervolg 
aangegeven, behalve dan verschillende overleggen tussen de partners. 
 
Wat doet het project daaraan? 
 
Op 19 maart hebben de partners overleg over hoe we verder kunnen. 
 
Wat levert het project op? 

 



Dit zal afhankelijk zijn van de uitkomsten van de vergadering van 19 maart, maar voor alsnog is 
de verwachting dat het werkplan met vertraging en verschoven in de tijd zal plaats vinden 

 
Wat is het effect hiervan? 

 
De effecten hiervan zijn dat de einddoelen inmiddels 3 jaar vertraging hebben opgelopen en het 
hele project inclusief budget 3 jaar verschoven zijn 
 

 

 

Aantal opgeleverde producten in 2017  

Wetenschappelijke 
artikelen 

Rapporten Artikelen in 
vakbladen 

Inleidingen/ workshops 

    

 
 
 

 

 

 

 

 


