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Uitnodiging 
 

voor een bijeenkomst van de 

 

Vestibulaire Vereniging 
 

Datum:  Donderdag 30 november 2006 
Tijd: 15:30 uur 
Plaats: AMC Amsterdam, Vestibulaire Afdeling, kamer D2-122 (zie ommezijde). 
Gastvrouw: W. Kortschot 

 
Agenda: 
 
15:30 u  Koffie/thee 
 
16:00 u  Opening 
  Mededelingen bestuur 
 
16:15 u  Drs. G.F.J.P.M. Adriaensen, arts-ass KNO (AMC Amsterdam) 

"Duizelig en doof: een lastig probleem" 

 
16:45 u  Mevr. dr. S.E.J.A. de Rooij, internist-klinisch geriater (AMC Amsterdam) 

"Vallen, geen geval apart" 

 
17:15 u  Mevr. dr. H.W. Kortschot, arts-vestibuloloog (AMC Amsterdam) 

"Duizeligheid en deelname aan het verkeer" 

 
17:45 u  Afsluiting met broodjes 
 
 
 Wij hopen u te mogen begroeten. 
 
 
 
 
Tevens verzoekt de secretaris diegenen die dat nog niet gedaan hebben hierbij 

1. hun email-adres aan hem kenbaar te maken door een mail te sturen naar Jelte.Bos@tno.nl en 
2. daarin aan te geven of zij de aankondigingen van de Vestibulaire Vereniging schriftelijk (en/)of 

voortaan per e-mail wensen te ontvangen. 
 
Noteert u ook vast de volgende bijeenkomst op 5 april 2007 waar wij (onder voorbehoud) te gast zijn 
bij prof. H. Kingma van het AZM Maastricht. 
 
 
 
 

Hebt u uw (achterstallige) contributie (10 EURO per jaar) al overgemaakt op giro 6939826, t.n.v. de 
Vestibulaire Vereniging te Nijmegen? 
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Route naar de Vestibulaire Afdeling, D-2 
 
 
U neemt de ingang Poliklinieken en gaat met de lift naar de 2e etage. 
  
De balie van de Poli KNO bevindt zich rechts, als u uit de lift komt (tegenover de Poli Neurologie). U 
loopt de balie voorbij in de richting van het raam en neemt de laatste gang links, de gehoorgang, bij de 
gele wegwijsborden met de vermelding gehoor-evenwichtsonderzoek.  
 
Deze gang loopt u door tot voorbij de lift en gaat door de gele schuifdeuren. Daarna volgt U de borden 
evenwichtsonderzoek. Dan komt u op het plein met een bootje en erachter is de gang van de 
schommelruimte, D2-122. 
 
 


