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Jaarverslag 2021 
Nederlandse Vereniging voor Lucht- en Ruimtevaartgeneeskunde 

 
Het bestuur heeft in 2021 helaas weer een beperkt aantal wetenschappelijke activiteiten 
aangeboden voor de leden vanwege de Covid-19 situatie.  
De nieuwsbrief, samengesteld door een aantal leden, is een keer verstuurd naar de leden.  
De Vereniging had 200 leden op 31 december 2021. Dit jaar hebben we 6 nieuwe leden 
verwelkomd bij de Vereniging en er waren 9 afmeldingen.   
 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestond in 2021 uit: 

- Jaap Jan Witte, voorzitter 
- Gertrud Goldhoorn, secretaris  
- Rob van der Meulen, penningmeester 
- Peter den Dikken, lid 
- Erik Frijters, lid  
 

Wout van Elst ondersteunt de penningmeester wat betreft de financiële administratie. Er 
heeft dit jaar een controle van de financiën plaatsgevonden door de kascontrole commissie, 
bestaande uit Marco Franken en Lucas van Gerwen. Er is een financieel jaarverslag 
opgesteld. 
 
 
Bestuursvergaderingen 
 
Het bestuur is dit jaar een keer bijeen geweest: 
29 juni 2021 
Daarnaast is er regelmatig contact geweest via e-mail en telefoon.  
 
 
Wetenschappelijke bijeenkomst 
 
31 maart 2021  Wetenschappelijke avond 
   Locatie: online 
   Onderwerp:   
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1. Beroepsaansprakelijkheid en ( vliegmedische keuringen)  
                Spreker:  Jeroen Buckx, cardioloog 

2. Vroegtijdig opsporen van coronarialijden bij vliegers / SUSPECT 
onderzoek 
Spreker: Erik Frijters, vliegerarts 

Aanwezig:  66 leden 
 
 
  
Algemene Ledenvergadering  
 
26 mei 2021   online i.v.m. de Covid-19 situatie 

Na de jaarvergadering is een presentatie verzorgd door Lucas van 
Gerwen, klinisch & luchtvaartpsycholoog, Marlies van Beek, captain 
KLM, en Graham Jeffrey, captain KLC, namens de OVB, met als 
onderwerp “ Psychische klachten bij vliegers”. 
Aanwezig: 61 leden   

 
 
Contacten met andere organisaties 
De vereniging onderhoudt contacten met een aantal andere organisaties:   
ESAM (European Society of Aerospace Medicine),   
AsMA  (Aerospace Medical Association),  als  Affiliated Organization 
KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart), Afdeling 
Luchtvaartwetenschappen ( ALW)  
 
 
 
KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart), Afdeling 
Luchtvaartwetenschappen ( ALW)  
Op 28 oktober heeft een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de 
besturen van de verschillende verenigingen die deel uitmaken van de Afdeling 
Luchtvaartwetenschappen van de KNVvL: de NVvLG, NVvL en de VSV. Het doel van dit 
overleg was o.a kennismaking en bekijken of er samenwerkingsmogelijkheden zijn tussen 
de verschillende verenigingen. Het lidmaatschap van de ALW is ook aan de orde gekomen. 
Afgesproken is dat de verschillende besturen gaan nadenken over een nadere invulling van 
deze samenwerking. Het streven is om 1x per jaar bijeen te komen.  
 
 
 
European Society of Aerospace Medicine (ESAM)  verslag van Ries Simons, 
vertegenwoordiger bij de ESAM voor de NVvLG. 
In 2021 bestond het bestuur van de ESAM Advisory Board uit co-chairs Trond-Eirik Strand 
en Ries Simons, secretary Martin Hudson, en de leden Claudia Stern, Elena Cataman, 
Roland Vermeiren, Felice Strollo, René Maire, Jochen Hinkelbein, Olga Verba. Om meer 
leden bij het werk van de Advisory Board te betrekken, zijn een aantal werkgroepen 
opgericht, de z.g.n. Circles of Experts (CoE). De volgende werkgroepen zijn gevormd: 
Circle of Experts 
working group 

Group Leader 

  
Cardiology René Maire 
General Aviation Medicine Felice Strollo 
Human Factors Ries Simons 
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Ophthalmology Claudia Stern 
Mental Health Ries Simons 
Neurology vacancy 
Passenger Health Elena Cataman 
Space Medicine Jochen Hinkelbein 
Aeromedical Training Elena Cataman 

 
Er hebben zich 54 ESAM leden aangemeld, waaronder ook enkele NVvLG leden. In de 
praktijk blijkt dat er per werkgroep slechts enkele actieve leden zijn. Verschillende 
werkgroepen houden zich bezig met een update van de keuringseisen van EASA. Omdat 
de z.g.n. “1% rule” nu en in de toekomst geen goede uitkomst biedt om acceptabele 
aeromedische ririco’s te bepalen, zal er –ook op verzoek van EASA- in verschillende 
werkgroepen gewerkt gaan worden aan nieuwe methoden voor aeromedische 
risicobepaling. Dit werk zal een meer concrete vorm krijgen in 2022.  
ESAM Academy 
De ESAM-Academy is een non-profit organisatie die eind 2020 is opgericht “to support 
training, advancement of knowledge, scholarships and interest in aerospace medicine.” Er 
is eind 2020 begonnen met een zeer succesvol webinar en begin 2021 werd een tweede 
webinar georganiseerd dat wederom door 380 deelnemers werd gevolgd. Omdat gebleken 
is dat er, zeker in Europa, te weinig mogelijkheden bestaan om een AME cursus (Basic, 
Advanced, Refresher) te volgen, is een van de belangrijke doelen het organiseren van 
kwalitatief goede AME cursussen voor een redelijke prijs (informatie: www.esam-
academy.aero).  
 
Opleiding Aero Medical Examiner 
In november is een AME basiscursus georganiseerd op het CML in Soesterberg. Er waren 
31 deelnemers, waarvan 7 internationaal: Curaçao, Aruba, VEA, Duitsland en 3 uit België. 
Bijna alle cursisten zijn geslaagd.  
 
Nascholings- en Opleidingscommissie 
De commissie bereidt  nascholingsactiviteiten voor en zorgt voor de organisatie hiervan, in 
samenwerking met, en onder verantwoordelijkheid van het bestuur, zoals is vastgelegd in 
de Werkafspraken en Positiebepaling. De AME cursus valt mede hieronder. Vanuit het 
bestuur is Erik Frijters de contactpersoon met de nascholings- en opleidingscommissie. 
 
Accreditatie  
Voor de wetenschappelijke avonden werd accreditatie aangevraagd en gekregen bij IL&T. 
Per wetenschappelijke avond heeft IL&T 2 punten toegekend. Voor accreditatie voor AME’s 
is het nodig dat de aanwezige presentielijst wordt getekend. Op basis hiervan kan aan de 
secretaris van de vereniging een bevestiging van deelname gevraagd worden ten behoeve 
van de herregistratie als AME. IL&T heeft ook accreditatie toegekend aan de AME 
opleiding. 
 
Aeromedische werkgroep   (  verslag van Marja Osinga)  
De werkgroep bestond in 2021 uit: Ries Simons, Paul Michel de Grood, Jaap Jan Witte, 
Diederik de Rooy, Marelise Eekhoff, Marja Osinga (voorzitter). In 2021 heeft Henk 
Koopman aangegeven zijn deelname aan de werkgroep te willen beëindigen. De 
werkgroep is 2 maal online bij elkaar geweest, op 19 januari en 19 mei, en heeft weer 
fysiek vergaderd op 28 september. Daarnaast is er veel via e-mail en telefoon 
gecommuniceerd. Door de pandemie zijn sommige onderwerpen opnieuw met vertraging 
behandeld. SARS-CoV-2 pandemie. De aanwezigheid van de SARS-CoV-2 pandemie 
heeft wederom aandacht gehad binnen de werkgroep, o.a. de long-covid problematiek 
onder leden van de crew. Diabetes mellitus. Bij bijeenkomsten van EASA (Medical Expert 
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Group) is bekend gemaakt dat EASA voornemens is de regelgeving rond diabetes mellitus 
aan te willen passen middels het uitschrijven van een tender. In 2021 zijn voorbereidingen 
hiervoor getroffen. In 2022 zal de tender verspreid worden, zodat hierop kan worden 
ingeschreven. De werkgroep bereidt zich hierop voor. Er zijn regelmatig contacten geweest 
met de ITDM Taskforce, waarbij o.a. getracht wordt Nederland te laten deelnemen aan het 
research-protocol van EASA. De NVvLG ondersteunt in principe het initiatief, maar heeft 
het voorstel niet ondertekend, omdat het buiten de doelstellingen van de vereniging valt. 
Aan een uitnodiging om een artikel over ITDM mede voor te bereiden is geen gehoor 
gegeven aangezien dit onvoldoende aansloot bij de werkwijze en statuten van de 
vereniging/werkgroep. Mental Health EASA heeft voor de aanpassing van de regelgeving 
Mental Health een tender uitgeschreven. De mogelijkheden hiervoor zijn verkend binnen de 
werkgroep. Medicatie voor depressies en andere psychofarmaca zijn een terugkerend 
issue. Vervolgacties zijn ingezet. Op persoonlijke titel zijn diverse publicaties uitgebracht 
door leden van de werkgroep. De mogelijkheden van een website met nuttige informatie 
voor professionals in de luchtvaart zijn besproken. Externe contacten De meeste leden van 
de werkgroep hebben intensieve contacten met andere organisaties in de 
luchtvaartgeneeskunde, zowel nationaal als internationaal. Voorbeelden hiervan zijn: de 
medische afdeling van ILenT, VNV, KNVvL, IFALPA, ECA, AsMA, ESAM, EASA, ICAO, 
IAASM, IAOPA, KLM, Europe Air Sports, FAI-CIMP, OSTIV etc. Hier vloeien ook regelmatig 
rapportages en publicaties uit voort op persoonlijke titel. Er zijn voorbereidingen getroffen 
voor panels in de International Conference of Aerospace Medicine (ICAM) in september 
2022. De werkgroep werkte hierin samen met specialisten van de Circle of Experts van de 
European Society of Aerospace Medicine (ESAM). De werkgroep heeft bijdragen geleverd 
voor de Nieuwsbrief van de vereniging. Diverse interessante casuïstiek is besproken 
binnen de werkgroep. Andere onderwerpen op de agenda waren: cardiologie (wordt 
gecontinueerd), posttraumatische epilepsie (status quo) 
 
 
 
Gertrud Goldhoorn, secretaris  
Mei 2022 


