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Artsen wereldwijd voor vrede
De NVMP, Nederlandse vereniging voor Gezondheidszorg en
Vredesvraagstukken (opgericht in 1969), maakt deel uit van de International Physicians
for the Prevention of Nuclear War (IPPNW). De IPPNW is een wereldwijde organisatie van
artsen in 58 landen die in 1985 de Nobelprijs voor de Vrede ontving.
De NVMP wil een bijdrage leveren aan de preventie van oorlog en aan de totstandkoming
van vrede in de wereld.

NVMP-studentenlidmaatschap voor slechts € 1,00 / jaar

Om studenten kennis te laten maken met de NVMP bieden wij hen een studentenlidmaatschap aan voor een symbolisch bedrag van € 1,00 per/ jaar.
U ontvangt dan 4 x per jaar een nieuwsbrief en enkele ledenbrieven.
Uiteraard kunt u ook zelf actief worden als student, Target X-acties en het Europese
studentencongres Target Earth zijn slechts enkele voorbeelden. Kijk ook hiervoor op
onze website!

Vrede is een gezondheidszorg
In de gezondheidszorg trachten wij ziekten te bestrijden en gezondheid te bevorderen.
Zowel de directe als de indirecte gevolgen van oorlog op welzijn en gezondheid zijn zeer
groot. Dat is de drijfveer voor de NVMP om oorlog(sleed) te voorkómen en vrede te
bevorderen.
Onderwerpen waar de NVMP zich op richt zijn: streven naar een kernwapenvrije
wereld, kernenergie en het gevaar van proliferatie, clusterbommen, wapens
met verarmd uranium, conflicthantering en onderwijs in gezondheidszorg en
vredesvraagstukken.
Voor deze onderwerpen en meer informatie verwijzen wij graag naar onze website:
http://www.nvmp.org/

Meer informatie of aanmelden als student-lid?
Stuur onderstaand strookje op of mail
(office@nvmp.org) ons met uw naam en adresgegevens.

Stichting Studiefonds Medische Polemologie (SSMP)
Sinds 1985 bestaat een speciaal studiefonds medische polemologie. Dit fonds heeft tot
doel wetenschappelijke studie naar gezondheidszorg en vredesvraagstukken te bevorderen.
De SSMP kent de ‘Dr. J.A.Verdoorn-prijs’ toe. Deze prijs is voor die persoon die zich bijzonder heeft onderscheiden door medisch-polemologische activiteiten in brede zin.
Daarnaast bestaat er een jaarlijkse aanmoedigingsprijs (de W.J. Klein Haneveld-prijs) voor
studenten geneeskunde of gezondheidswetenschappen. Deze prijs wordt toegekend aan
de beste scriptie / het beste stageverslag op het gebied van gezondheidszorg en vredesvraagstukken, in brede zin, en bestaat uit een bedrag van € 500, 00.
Kandidaten kunnen hun scriptie of stageverslag indienen voor 1 april.
De kandidaat dient aan een Nederlandse universiteit of hogeschool te studeren (of recent
te zijn afgestudeerd).Tijdens het jaarcongres van de NVMP zal de prijswinnaar in de gelegenheid gesteld worden een korte voordracht te geven over zijn/haar scriptie of verslag.
Voorbeelden van scripties uit het verleden zijn:
* Recognition and treatment of psychological disorders among soldiers;
* Sexual violence against women in armed conflicts: a comparison between the war in
Afghanistan and the war in Bosnia-Herzegovina;
* Biologische wapens, tomorrows bomb?;
* Hippocrates versus de officierseed;
* Rampenplannen, rol van de arts.
Inzendingen worden beoordeeld door een wetenschappelijke commissie en kunnen ingediend worden bij het secretariaat van de NVMP t.a.v. Hans van Iterson, Bosschastraat 17,
3514 HN Utrecht, tel. 030-2722940, e-mail: office@nvmp.org

Herman Spanjaard, bedrijfsarts, voorzitter NVMP
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❑ Ja ik wil graag student-lid worden van de NVMP.
Naam: .............................................................................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................................................................
Postcode + woonplaats

.........................................................................................................................................

E-mailadres (niet noodzakelijk)

...........................................................................................................................

Hierbij machtig ik de NVMP tot het jaarlijks afschrijven van

❑ de lidmaatschapsbijdrage van € 1,00
van (post)bankrekeningnummer................................................................
ten name van ................................................................................ te

........................................................................

Datum:

........................................................................

..................................................................

Handtekening:

