
Geachte leden van de NVvLG 
 
Het wetenschappelijk gedeelte op zaterdag 28 mei 2016, aansluitend aan de  
Jaarvergadering, bestaat uit 3 presentaties. 
 
 1.  
Titel: ANWB Alarmcentrale.    
Spreker: Margriet Bonnet - van de Meerakker, coördinator/arts ANWB 
Inhoud: Presentatie over de organisatie, taken, denkwijze en verzekeringsgeneeskundige aspecten bij 
patiënten transport door de ANWB met aandacht voor de transportmogelijkheden welke de ANWB tot haar 
beschikking heeft. Daarnaast aandacht voor de coördinerende rol bij rampen welke de ANWB sinds 01 april 
2016 heeft. De presentatie wordt ondersteund door casuïstiek. 
Duur: 60 min 
 
 2.  
Titel: De administratieve complexiteit bij  buitenlandse brevetten en medicals. 
Spreker: Annetje Roodenburg, hoofd Aero Medical Expert Centre  
Inhoud: Bij de initiële en vervolgkeuringen bij piloten met buitenlandse brevetten en medicals moet er veel 
extra administratief werk worden verricht. Dit geeft nogal eens onduidelijkheden. Annetje wil dit nader 
toelichten en hiermee bijdragen aan een correcte afwikkeling van deze medische verklaringen. 
Duur: 30 min 
  
 3.  
Titel: Calamiteiten Hospitaal 
Spreker: Saskia Meerhoff, Plaatsvervangend Commandant en Directeur Patiëntenzorg van het Centraal Militair 
Hospitaal en tevens lid van het MT van het Calamiteiten Hospitaal. 
Inhoud: Die zal bestaan uit een deel algemene informatie met achtergronden. Daar komt ook de toepassing bij 
vliegincidenten naar voren. Het CalHosp kent vijf scenario's van openstelling. Verder bespreekt zij de 
instandhouding, voorbereiding en melding van een incident, het beslissingsproces dat kan/zal leiden tot een 
openstelling. Hoe gaat de alarmering bij openstelling, het opschalen, de ontvangst, behandeling, het afbouwen 
en weer terug normaliseren. Het verhaal zal ondersteund worden door filmbeelden en een rondleiding. 
Duur presentatie: 60 minuten. Rondleiding en presentatie: 90 minuten 

De NVvLG heeft voor AME’s 3 uren accreditatie aangevraagd bij ILenT. 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze interessante bijeenkomst, het volledige programma heeft u reeds 
via e-mail ontvangen, tevens vindt u het op onze website www.nvvlg.nl . 

Het bestuur hoopt u graag te zien op 28 mei a.s. 

Namens het bestuur,  

Marja Osinga, secretaris 
nvvlginfo@gmail.com 
Tel. 0627091562 

Routebeschrijving en parkeren Calamiteitenhospitaal: 

U dient op de A28 afslag 2 UMC/De Uithof te nemen. Aan het eind van de afslag volgt u de borden AZU/De 
Uithof en vervolgens CMH/WKZ/bloedbank. 
 
Op de Lundlaan slaat u rechts af richting CMH en vervolgens gaat u na 200 meter rechtsaf en direct weer links 
de parkeergarage in met de aanduiding personeel/CMH/AZU. U dient zich via de intercom te melden.  
 
Nadat u heeft geparkeerd gaat u bij het verlaten van de parkeergarage rechtsaf, u steekt een fietspad over en 
gaat na het hek rechtsaf en volgt de borden CMH. In het CMH/UMC zelf volgt u de interne bewijzering naar het 
Calamiteitenhospitaal. De route intern zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. 

http://www.nvvlg.nl/

