
werp volgt. Van-
zelfsprekend zul-
len er in 2023 ook 
weer weten-
schappelijke 
avonden gaan 
plaatsvinden, 
alsmede de jaarvergadering. U kunt 
de data alvast opnemen in uw 
agenda. 

Enkele leden zijn in september af-
gereisd naar Parijs om de Interna -
onal Conference of Aerospace Me-
dicine (ICAM) te bezoeken. Het 
congres was goed bezocht, met 
meerdere interessante onderwer-
pen en dito sprekers. Houd de web-
site van de vereniging in de gaten 
voor toekoms ge interna onale 
congressen. 

Ik hoop u op 15 maart te mogen 
verwelkomen op de wetenschappe-
lijke avond, graag tot dan! 
 
Pre ge kerstdagen en een  
gelukkig en gezond 2023! 

De eerste vlokjes sneeuw  
zijn gevallen, een teken dat 
het einde van het jaar nadert. 
Dit betekent ook dat het jaar 
2023 binnenkort zal aanbre-
ken. Voor de vereniging mar-
keert het aankomende jaar 
het 65e jubileum. Wij zullen 
deze mijlpaal uiteraard ge-
past gaan vieren, verdere 
informa e volgt. 

Afgelopen zomer werd de 
jaarvergadering van de ver-
eniging gehouden, ditmaal bij 
de KLM Flight Academy in 
Eelde (Groningen). Het werd 
een plezierige middag, mede 
doordat wij een aardig aantal 
leden hebben kunnen verlei-
den om naar deze rela ef 
afgelegen bestemming af te 
reizen. Naast de jaarvergade-
ring was er ook ruimte voor 
een aantal interessante voor-
drachten en een rondleiding 
over het terrein van de vlieg-

school. De dag werd afgeslo-
ten op het zonnige terras van 
het airport restaurant. Al met 
al een geslaagde dag. 

Afgelopen september vond er 
een wetenschappelijke avond 
plaats op het CML te Soester-
berg. Het onderwerp betrof 
luchtvaartpathologie, een 
zeer interessant onderwerp 
dat op een waardige wijze 
werd gepresenteerd door een 
bevlogen spreker, waarvoor 
dank. 

Op woensdag 7 december 
hadden we twee sprekers op 
de wetenschappelijke avond, 
met als thema ‘fa gue’. Een 
zeer actueel onderwerp, ik 
kon er zelf helaas niet bij zijn, 
maar hoorde goede verhalen. 

De volgende wetenschappelij-
ke avond kunt u alvast in uw 
agenda noteren: woensdag-
avond 15 maart. Het onder-

Aankomend jaar bestaat de NVvLG 65 jaar! 

De Nederlandse Vereniging voor Lucht– en 
ruimtevaartgeneeskunde (NVvLG) is opgericht op 
10 mei 1958. Dat houdt in dat we in 2023 alweer 
65 jaar bestaan. Reden voor een feestje! 

Daarom zullen we de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) op 3 juni combineren met het vieren van het 
65 jarig jubileum. Voor de organisa e van hiervan 
is het bestuur op zoek naar een jubileum com-
missie. Wij zijn op zoek naar minimaal 2-3 perso-
nen voor de commissie. Er zal vanuit het bestuur 
budget beschikbaar gesteld worden voor de 
organisa e van het jubileum. 

Lijkt het u leuk om de organisa e van het jubileum 
op u te nemen? Reageer dan aub op: 
secretaris@nvvlg.nl 

Jaap Jan Wi e 
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D A T A :  

· 15 Maart 2023: 

Wetenschappelijke avond 

· 3 Juni 2023: 

ALV & NVvLG jubileum! 

· 21-25 mei 2023: 

AsMA — New Orleans 

· 13 September 2023: 

Wetenschappelijke avond 

· 22-25 Oktober 2023: 

ICASM — Abu Dhabi  

· 6 December 2023: 

Wetenschappelijke avond 

· Gevorderden AME 

Cursus: wordt nog 

aangekondigd 

 

Lijkt het u leuk om bestuurslid te worden? 

Het huidige bestuur zit alweer even op func e 
en enkele leden hebben aangegeven te willen 
stoppen. Dus als u interesse hee , stuur onze 
secretaris een leuke mail met mo va e naar: 
secretaris@nvvlg.nl 

Wat doet het bestuur? 
Het bestuur vergadert minimaal 4x per jaar om 
een jaarplanning door te nemen, wetenschap-
pelijke avonden te organiseren en onderhoudt 
contacten met zuster verenigingen.  

Bestuurslid worden? 



Adres:  

Kampweg 53 

3769 DE Soesterberg 

e-mail: secretaris@nvvlg.nl 

Kopij gevraagd! 
Alle leden worden in staat gesteld om een bijdrage aan deze nieuws-

brief te leveren. Heeft u een congres bezocht?  Bijscholing gevolgd? 

Onderzoek gedaan? Een verslag is zeer welkom! Of heeft u iets anders 

wat de andere leden zou kunnen interesseren? —> Mail onze secreta-

ris! 

secretaris@nvvlg.nl 

Bijleveren van een of meerdere foto’s wordt zeer gewaardeerd. Zorg 

aub dat de kwaliteit voldoende is en dat het vrij van copyright is. 

 

Fijne feestdagen! 

 

Erik Frijters 

Hetty van Dijk 

Alex Wanders 

 

Nederlandse Vereniging voor 

Lucht- en ruimtevaartgeneeskunde 

Prof. dr. J. Jongbloedfonds 

"Voor beoefening en bevordering der 

luchtvaartgeneeskundige wetenschap" 

www.nvvlg.nl 

De stichting Prof. dr. J. Jongbloedfonds is 
opgericht op 18 oktober 1984 door de 
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart-
geneeskunde (NVvLG) ter stimulering van 
wetenschappelijke activiteiten. Het doel 
van de stichting is: "Het bevorderen, ver-
diepen en verbreiden van de wetenschap-
pelijke kennis van de luchtvaartgenees-
kunde en voorts al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin des woords". 

In praktische zin betekent dit, dat het 
Jongbloedfonds onderzoek op het gebied 
van lucht- en ruimtevaartgeneeskunde 
stimuleert door het verstrekken van een 
financiële bijdrage en/of advies aan de 
onderzoekers over de vraagstelling, opzet 
en uitvoering van het onderzoek en de 
wijze van rapportage en publicatie. De 
secretaris, Ries Simons, beschikt hiertoe 
met zijn TNO-achtergrond en deelname 
in talloze internationale wetenschappelijke 
commissies over een schat aan ervaring. 
Bij aanvraag voor een subsidie dient te 
worden vermeld de doelstelling van het 

onderzoek, uiteraard de relevantie 
voor de lucht- en ruimtevaartge-
neeskunde, vraagstelling, methode 
van onderzoek, planning, begeleiding, 
totale kosten en tenslotte voor welk 
dele van het onderzoek subsidie 
wordt aangevraagd. De ervaring 
leert dat dit veelal een bijdrage 
wordt gevraagd in de publicatiekos-
ten. 

Helaas is de laatste jaren gebleken 
dat er in Nederland minder innova-
tief onderzoek op het gebied van de 
luchtvaartgeneeskunde lijkt plaats te 
vinden; althans het aantal verzoeken 
aan het fonds voor een bijdrage zo-
wel financieel als adviserend is fors 
afgenomen. Om die reden heeft het 
bestuur in samenwerking met het 
bestuur van de NVvLG besloten om 
ook wetenschappelijke avonden 
voor vliegerartsen/aeromedical exa-
miners financieel te gaan ondersteu-
nen. Dit doet recht aan de doelstel-
ling van de Stichting (bevorderen en 
verspreiden van wetenschappelijke 

kennis over de luchtvaartgeneeskunde) en 
de naamgever van de Stichting, Prof.Dr. J. 
Jongbloed, die actief doceerde en publi-
ceerde over dit onderwerp toen de lucht-
vaartgeneeskunde in Nederland nog in de 
kinderschoenen stond.  

Mocht u als lid van de NVvLG zelf een 
onderzoek willen starten, of weet u ie-
mand die daar al actief mee bezig is, 
schroom niet om hem of haar te verwijzen 
naar onze stichting, zodat we met elkaar 
de traditie van een klein land met veel 
kennis op het gebeid van luchtvaartgenees-
kunde in ere houden. 

 
Martin Polak (Voorzitter) 
Ries Simons (Secretaris) 
Christine de Vries (Penningmeester) 
 

 

 

 

http://www.jongbloedfonds.nl 

 


