
 
 
Wetenschappelijke avond 22 april 2015    Deventer, 3 april 2015 
 
 
Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde nodig ik u 
uit voor een wetenschappelijke bijeenkomst op: 
 
Woensdagavond 22 april 2015. 
Deze avond zal plaats vinden op het Centrum voor Mens en Luchtvaart aan de Kampweg 3 te 
Soesterberg. 
De bijeenkomst zal om 20.00 uur beginnen en de afsluiting zal rond 22.00 uur zijn. Ontvangst 
vanaf 19.30 uur. 
 
Het thema van de bijeenkomst betreft de Hyperbare Geneeskunde.  
Spreker: Dr. R.A. van Hulst, bijzonder hoogleraar Anesthesiologie in het bijzonder hyperbare 
en duikgeneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde van Amsterdam (AMC-UvA): 
Onderwerpen: 
1. de fysiologie van de hyperbare geneeskunde 
2. decompressie ziekte binnen de luchtvaart en andere raakvlakken tussen de Hyperbare en de 
Hypobare Geneeskunde 
3. klinische toepassingen van de hyperbare geneeskunde 
 
Doelstelling van de bijeenkomst is het bieden van inzichten in de fysiologie van de Hypobare 
Geneeskunde vanuit de principes van de Hyperbare Geneeskunde met de gedachte dat de 
fysiologie voor beide vakgebieden dezelfde is. Daarnaast wordt gekeken naar de raakvlakken 
tussen beide vakgebieden. 
 
Naast bovengenoemde onderwerp willen we als bestuur kort stilstaan bij het vliegtuigongeval 
met de Airbus A320 van Germanwings met vluchtnummer 4U9525 op 24 maart 2015. Hierbij 
is het onze doelstelling om in een discussie met de leden te bespreken of en zo ja welke 
gevolgen dit voor ons werk als luchtvaartgeneeskundige zou moeten hebben.  
 
Graag opgave van deelname aan de wetenschappelijke avond op 22 april 2015 per e-mail aan 
de secretaris Marja Osinga: secretaris@nvvlg.org 
 
 
Voor diegenen die nog geen e-mail adres hebben doorgegeven het verzoek om 
 
 

mailto:secretaris@nvvlg.org


dit alsnog bij de secretaris (secretaris@nvvlg.org) te doen. 
 
Betaling contributie. 
Ieder jaar blijkt het lastig om de contributie te innen. Een aantal leden heeft een achterstand 
van 1 tot meerdere jaren. Hierover werd eerder gecommuniceerd. Het sturen van persoonlijke 
herinneringen en/of acceptgiro kaarten is én te arbeidsintensief én te kostbaar als dit wordt 
afgezet tegen de contributie van € 35,00 per jaar. Het bestuur biedt de leden met een 
betalingsachterstand de gelegenheid om de openstaande contributie (tot en met het jaar 2015) 
tot uiterlijk 01 juli 2015 te voldoen. Indien er na 01 juli 2015  sprake is van een 
betalingsachterstand gaat het bestuur er van uit dat de desbetreffende leden geen prijs meer 
stellen op het lidmaatschap van de vereniging. Zij zullen vervolgens worden 
uitgeschreven.  
Indien dit onverhoopt toch niet de bedoeling zou zijn van het betreffende lid, kan deze zich 
opnieuw aanmelden bij de secretaris via het formulier "Lidmaatschap" op onze website 
(www.nvvlg.nl).  
  
 
Namens het bestuur van de NVvLG, 
 
Frans Terlouw, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde  
 
 
Agenda: 
De Algemene Leden Vergadering zal op zaterdag 6 juni 2015 plaatsvinden. De ALV zal bij Eurocontrol in 
Maastricht of Brussel georganiseerd worden. 
Nadere informatie volgt per e-mail/post en via de website. 
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