
‘Doctor on 
board?’

Ochtend:  Luchtvaartgeneeskunde
Middag:  Infectieziekten
               De opgedane theorie wordt meteen in de praktijk gebracht 

in de KLM cabine flight simulator ‘de Blauwe Reiger’

Nascholing 
Over mogelijke interventies 

aan boord van een vliegtuig 

en een unieke ervaring in de 

KLM cabine flight simulator 

Vrijdag 17 mei 2019 VOL
Vrijdag 21 juni 2019 VOL
Vrijdag 8 november 2019 VOL
        Extra datum: vrijdag 4 oktober 2019

Van 8.30 uur tot 17.30 uur Schiphol Amsterdam

Voor deze nascholing is accreditatie  verleend voor 5 uur door het ABAN, KNMG, LCR en ILenT.



Op vrijdag 17 mei, vrijdag 21 juni, vrijdag 4 oktober en vrijdag 8 november 2019 biedt KLM 
Health Services u de gelegenheid om uw deskundigheid te peilen en te bevorderen op 
het gebied van luchtvaartgeneeskunde.

Wat gaan we doen? 

We starten de dag met een theoretisch deel waarin fysiologische en medische aspecten 
van de luchtvaart aan de orde komen: 

• Wat doet vliegen met je lijf?
• Welke aanpassingsmechanismen heeft het menselijk lichaam?
• Wanneer mag je met een medische aandoening vliegen? 
• Welke voorzorgsmaatregelen moet je nemen en wat is hierin de rol van de (huis-)arts?
• Wat kun je als arts betekenen tijdens een medisch incident aan boord?

Naast luchtvaartgeneeskunde komen in de middag ook infectieziekten aan bod.  
Waar moet je aan denken bij koorts en/of diarree aan boord van het vliegtuig?

In een kleinere groep krijgt u ’s middags de unieke gelegenheid te oefenen aan boord van 
een KLM vliegtuigsimulator met de in het vliegtuig aanwezige medische voorzieningen. 

• Wat zijn de mogelijkheden aan boord?
• Tegen welke beperkingen loop je aan?
• Hoe verloopt de communicatie aan boord en met de grond?
• Wat zijn de juridische achtergronden? 

Kortom; de opgedane theorie wordt meteen in de praktijk gebracht in een unieke  
levensechte oefensetting. 

Bent u erbij? 
De capaciteit is beperkt dus aanmeldingen zullen op volgorde van binnenkomst 
 worden verwerkt.

Namens het sprekersteam,

Peter Nijhof
Huisarts en luchtvaartgeneeskundige
KLM Health Services



8.30 - 9.00 uur  Ontvangst en registratie, gebouw 133 - KLM Health Services
 
9.00 - 9.15 uur Bus, van 133 naar Brandweer Schiphol

9.15 - 9.30 uur Welkom en huishoudelijke mededelingen

9.30 - 10.00 uur Preventie en managen van calamiteiten op de luchthaven
 René Hoogenbosch, ambulanceverpleegkundige Airport Medical Services
 
10.00 - 11.00 uur Luchtvaartgeneeskunde deel 1
 Peter Nijhof, huisarts en luchtvaartgeneeskundige
 
11.00 - 11.15 uur Pauze

11.15 - 12.30 uur Vervolg Luchtvaartgeneeskunde
 Peter Nijhof, huisarts en luchtvaartgeneeskundige
 
12.30 - 12.45 uur We vertrekken naar Schiphol-Oost voor de lunch
 
12.45 - 13.45 uur Lunchbuffet, op een nader aan te kondigen locatie op Schiphol-Oost
 
13.45 - 14.30 uur Hulpmiddelen aan boord: inhoud en gebruik Medical kit, AED en zuurstof 
 René Hoogenbosch, ambulanceverpleegkundige Airport Medical Services
 
14.30 - 14.40 uur Pauze

De deelnemersgroep wordt nu gesplitst:

Groep 1
14.40 - 15.00 uur Vervoer van Schiphol-Oost naar de KLM flight simulator ‘Blauwe Reiger’

15.00 - 16.00 uur  Oefenen aan boord van de simulator met de in het vliegtuig aanwezige  
medische voorzieningen.

16.00 - 16.30 uur Vervoer van KLM flight simulator ‘Blauwe Reiger’ naar Schiphol Oost

16.30 - 17.30 uur Ziek aan boord; wat nu? Diverse infectieziekten passeren de revue
 Arts, KLM Health Services

Groep 2
14.40 - 15.40 uur Ziek aan boord; wat nu? Diverse infectieziekten passeren de revue
 Arts, KLM Health Services
 
15.40 - 16.00 uur Vervoer van Schiphol-Oost naar de KLM flight simulator ‘Blauwe Reiger’

16.00 - 17.00 uur  Oefenen aan boord van de simulator met de in het vliegtuig aanwezige  
medische voorzieningen.

17.00 - 17.30 uur Vervoer van KLM flight simulator ‘ Blauwe Reiger’ naar Schiphol-Oost

17.30 – 18.00 uur Einde en borrel
 Certificaten worden digitaal nagestuurd door Mark Two Academy

Programma



Algemene informatie

Doelgroep 
Deze bijzondere nascholing is bedoeld voor dokters.

Accreditatie 
Voor deze nascholing is accreditatie verleend voor 5 uur door het ABAN, KNMG, LCR en ILenT.

Datum en locatie 
De nascholing vindt plaats op vrijdag 17 mei, vrijdag 21 juni, vrijdag 4 oktober en vrijdag 8 
november 2019. 

 Startlocatie is KLM Health Services, Stationsplein N.O. 236, gebouw 133, 1117 CJ Schiphol-Oost. 
De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is ook ruime parkeergelegenheid. 
Het oefendeel vindt plaats in de ‘Blauwe Reiger’ (flight simulator KLM). 

Inschrijven 
U kunt zich voor een van de data aanmelden via de website van Mark Two Academy; 
www.marktwo.nl. Ook kunt u het inschrijfformulier gebruiken. 

Kosten 
Uw eigen bijdrage bedraagt € 375,-. In dit bedrag zijn consumpties, lunch, cursusmateriaal 
en het gebruik van de faciliteiten inbegrepen. 

Annuleren 
Mocht u onverhoopt moeten annuleren dan kan dat schriftelijk bij het secretariaat van  
Mark Two Academy; info@marktwo.nl. 
Tot 14 dagen voor uitvoering wordt €25,- administratiekosten berekend, bij annuleren 
korter voor uitvoering bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Meer informatie?

Neemt u dan contact op met Mark Two Academy,  
Inge Kleiss, projectmanager. 
Telefoon: 033-4345730, E-mail; ikleiss@marktwo.nl


