
 
 
 
 
 
 
Aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde 
 
 
Op 10 mei 1958 werd de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde opgericht. In 2018 
bestaat de vereniging 60 jaar. Dit jubileum zal op een bijzondere en feestelijke wijze gevierd gaan 
worden met een symposium op vrijdag 7 december 2018 in Brasserie The Hangar aan  
De Zanden 105 te Teuge.  
 
Het jubileumsymposium heeft als thema: 
 
                                  Zorg in en door de lucht 
 
 
Het symposium zal om 12.30 beginnen met koffie en thee. 
Om 13.00 opent de voorzitter het symposium. 
Vanaf 13.15 zullen de sprekers, artsen en vliegers, het thema “Zorg in en door de lucht” vanuit 
verschillende invalshoeken bespreken. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: de 
medische zorg in moeilijk bereikbare gebieden, het vervoer van traumaslachtoffers door de lucht, 
welke aspecten komen aan de orde bij het slachtoffer maar ook bij de bemanning, wat kunnen we 
doen bij een onwelwording aan boord, medische zorg in de ruimte. 
 
Het programma: 
13.15-13.45 Hersentrauma en de consequentie daarvan voor de luchtvaart, C. Jansen, 

neuroloog in ziekenhuis De Gelderse Vallei 
13.45-14.15 Mission Aviation Fellowship ( MAF), Arjen Goedhart 
14.15-14.55 Air Emergency Support Hospital in the box, cardioloog 
14.55-15.15 pauze 
15.15-15.45 Trauma heli ANWB, Roel van Dijk, chief pilot Lifeliner 3 
15.45-16.15 Luchtvaart zonder Grenzen,  Ben Naafs, dermatoloog en Jos Netten, piloot 
16.15-17.15 Gezondheid in de ruimte, Andre Kuipers, arts, astronaut 
 
De middag zal afgesloten worden met een borrel zodat we rond 18.00 uur aan tafel kunnen gaan 
voor het diner. Einde ca 20:30 uur 
 



Op loopafstand van The Hangar bevindt zich een hotel, De Slaapfabriek. Indien gewenst kunt u 
daar overnachten. U kunt daarvoor reserveren via www.de-slaapfabriek.nl  of tel. 06.28.828781. 
 
De kosten voor het symposium inclusief diner zijn € 75,--. 
Als u alleen wilt deelnemen aan het symposium zijn de kosten € 45,--. 
Zodra het bedrag gestort is op NL60INGB0003089554 t.n.v. de NVvLG te Soesterberg onder 
vermelding van uw naam en als kenmerk “ jubileumsymposium 2018” krijgt u per mail een 
toegangskaart.  
  
Graag opgave van deelname voor het jubileumsymposium per e-mail aan  
de secretaris Gertrud Goldhoorn: nvvlginfo@gmail.com o.v.v. uw naam, wel / niet AME, uw BIG 
nummer en wel / geen deelname aan het diner. 
 
Accreditatie wordt bij GAIA en ILenT aangevraagd. 
 
 
 
De jubileumcommissie: 
Marja Osinga 
Gertrud Goldhoorn 
Peter den Dikken 
Gerben van de Kraats 
Willem Selen 
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