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Verslag ledenbijeenkomst d.d. 18-09-2018 te Amersfoort 
 
 
Aanwezig 30 leden + 2 sprekers 
De ereleden Hugo Kolstee, Lucas Viruly en Toon Wever worden welkom geheten. 
 
Het was een zeer geslaagde eerste bijscholingsbijeenkomst nieuwe stijl: “Roeien met de riemen die je hebt”  over de 
behandeling van brandwonden aan boord, met dank aan de sprekers. 
 
De voornaamste les was het vochtbeleid en het feit dat bij brandwonden van 15-20% lichaamsoppervlak de patiënt zo 
snel mogelijk naar een IC situatie getransporteerd moet worden. Als dat niet tot de mogelijkheden behoort is de 
overlevingskans niet groot. 
De benodigde grote hoeveelheden infusie vloeistof  nodig ook voor kleinere brandwonden is aan boord niet voorradig. 
Daarbij wordt geadviseerd om geen NaCl 0,9% te gebruiken maar Hartman of Ringers/lactaat. 
Vit B12 in hoge dosering, 5 gram (Cyanokit) bij verdenking op  cyanidevergiftiging 
Als behandeling Zilversulfadiazine (Flammazine). Alleen als de patent binnen 1-2 dagen naar een ziekenhuis gaat 
liever inpakken in (huishoud)folie , dan is de diepte en uitbreiding nog te beoordelen. 
De voordrachten komen als PDF op de website van de NMNG beschikbaar. 
 
Suggesties voor onderwerpen volgende bijscholingen: 
Het kleine trauma 
Ins en outs van mensen die antistolling gebruiken en hoe eventueel te couperen 
Acute psychiatrie, neurologie 
Tandheelkunde 
 
De agendapunten  van de korte ledenvergadering  werden opgeschoven naar de volgende ledenbijeenkomst. 
 
Wel zijn de 7 aanwezige aspirant-leden als lid verwelkomd. 
Allereerst de sprekers 
Mw Jaqueline Vet; Anesthesioloog-intensivist, medisch hoofd IC, Rode Kruis ziekenhuis Beverwijk, enthousiast zeiler 
in haar Randmeer op Vinkeveen en in de vakantie in warmere gebieden. 
Hr Paul Nagel, traumachirurg met als aandachtsgebied brandwonden, Rode Kruisziekenhuis Beverwijk, af en toe 
varend als arts voor de marine, enthousiast zeiler in zijn eigen S&S. 
Verder 
Hr Matthijs Mulder; Mijnendienst Marine, gezeild van kinds af aan, wedstrijdzeilen o.a. Fasnet.. Geen medische 
achtergrond. 
Mw Nelleke Ernsting; Waarnemend huisarts Amsterdam, 5 jaar militair arts, luchtmobiele brigade.  Watersport, 
kajakken/waterpolo.  6 weken als scheepsarts op de Bark Europa gevaren. 
Mw Marieke Timmerman; huisarts in Utrecht, was eerst KNO arts. Watersport Kite surfen. 4 keer Ocean Wide 
expedities, Antarctica, Spitsbergen en Groenland. 
Mw Tineke van Heuvelen; Al vele jaren scheepskok op de Eendracht. Fysiotherapeut IC AMC. 
Hr Yorick Radstake; Watersport, Vinkeveen, valk, daarna Skuutjes, kajuitjacht en Tall Ship Gallant. 2 x scheepsarts 
Masterskip Wylde Swan. Nu arts op SEH wens huisartsenopleiding 
 
Als ingekomen mededeling de aankondiging van een bijeenkomst over IJsWalvis expedities te Den Haag op 28 
september.  Deze is rondgestuurd aan de leden . 
 
Uit de agenda punten werd de oproep  gedaan voor een kandidaat voor het bestuur i.v.m. het reglementair aftreden 
van de huidige voorzitter in januari 2019 en voor een kandidaat voor het overnemen van het editorschap van de 
NMNG website. 
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