
 
 
Aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde 
 
Betreft: wetenschappelijke bijeenkomst op 06 april 2016 
  
Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde nodig ik u uit voor een 
wetenschappelijke bijeenkomst op: 
  
Woensdagavond 06 april 2016 
Deze avond zal plaats vinden op het centrum voor Mens en Luchtvaart aan de Kampweg 3 te Soesterberg. 
De bijeenkomst zal om 19.30 uur beginnen, de afsluiting zal rond 22.00 uur zijn. Ontvangst vanaf 19.00 uur. 
  
Het thema van de bijeenkomst betreft Medicatie en Luchtvaart  
  
1. Medicatie in de luchtvaart, duur 30 min, spreker: Paul Michel de Grood, anesthesioloog EZT, Tilburg,  
voorzitter Adviescommissie ILenT 
2. HIV medicatie en luchtvaart, duur 45 min, sprekers: Esther Schadd, internist UMC/CMH + Johan van 
Veen, apotheker Ministerie van Defensie 
3. Medicatie bij migraine in de  luchtvaart, duur 45 min, sprekers Sanne Dorhoutmees, neuroloog 
UMC/CMH + Johan van Veen, apotheker Ministerie van Defensie 
  
Accreditatie is door ILenT verleend: 
Voor AME klasse 1, 2 en LAPL: 2 uren 
Voor AME klasse 3: 1 uur  
  
Graag opgave van deelname aan de wetenschappelijke avond op 06 april 2016 per e-mail aan de secretaris 
Marja Osinga: nvvlginfo@gmail.com (let op: gewijzigd e-mail-adres!!). Tel. 0627091562. 
 
Doelstelling van de bijeenkomst is het bieden van inzicht bij de afweging om een vlieger die medicatie nodig 
heeft, een verklaring van geschiktheid te kunnen verstrekken. Vanuit ILenT geldt dat de regelgeving en 
Guidance material op de website leidend is. Als het daar niet staat, dient er overleg plaats te vinden met 
ILenT waarna evt. het GM hierop aangepast zou kunnen worden.   
 
De volgende bijeenkomsten zijn in voorbereiding: 
28-05-2016 Algemene ledenvergadering incl. wetenschappelijke bijeenkomst  
07-10-2016 Wetenschappelijke dag in samenwerking met de Belgische zustervereniging Amabel 
De volgende AME basiscursus wordt georganiseerd van 7 t/m 16 november 2016 
 
Namens het bestuur van de NVvLG, 
 
Frans Terlouw, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskunde  


