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Uitnodiging 
 

voor een bijeenkomst van de 
 

Vestibulaire Vereniging 
 

Datum:  Vrijdag 15 oktober 2010 (NB: dus niet op donderdag!) 
Tijd: 15:30 uur 
Plaats: de glazen zaal, net naast het personeelsrestaurant (volg route 30) 
 Universitair Ziekenhuis Antwerpen 
 Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, België 
Gastheer: Prof. dr. Floris Wuyts 

 
Agenda 
 
15:30 Koffie / thee 
 
16:00 Welkom door Paul Van de Heyning (decaan en diensthoofd NKO) 
 Mededelingen bestuur 
 
16:10 Kristof Buytaert (AUREA: Antwerps Universitair Research centrum voor Evenwicht en 

Aerospace) 
 o-VEMP: Zin en onzin. 

 
16:40 Aurelie Weerts (AUREA) 
 Placebo gecontroleerde dubbel blind studie van effect van medicatie op het vestibulair 

systeem en de vestibulo-autonome reflex. 

 
17:00 Floris Wuyts (AUREA) 
 Ménière Index: kunnen we Ménière vatten met een index? 

 
17:20 Stephanie Winters en Jelte Bos (UMC Utrecht en TNO Human Factors, Soesterberg) 
 Unilateraal centrifugeren: hoofdkanteling versus lichaamstranslatie 

 
17:40 Receptie aansluitend in AUREA, met inbegrip van demonstraties van de o-VEMP, c-VEMP en 

de Unilaterale Centrifugatietest. 
 
19:15 (tijd bij benadering) Diner in het “Vermoeide Model”, Lijnwaadmarkt 2 (tegen de Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal), 2000 in Antwerpen. Het eten is op eigen kosten, de Vestibulaire 
Vereniging neemt graag de drankjes voor haar rekening. In verband met de reservering 

verzoek ik u uw en uw eventuele partner’s aanwezigheid daarbij aan mij kenbaar te 

maken (Jelte.Bos@tno.nl). 
 

Met excuses voor de om logistieke redenen vervallen voorjaarsbijeenkomst dit jaar, 
hoop ik u deze najaarsbijeenkomst weer te mogen begroeten! 

 
 

Zie voor meer informatie volgende pagina!
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Meer informatie op www.vestibulairevereniging.info. Username en password voor het ledendeel kunt u 
per mail aanvragen bij de secretaris. Passende informatie ter completering is welkom en kan 
aangemeld worden bij de secretaris: Jelte.Bos@tno.nl. 

 

Mocht u de uitnodigingen van de Vestibulaire Vereniging per post ontvangen maar dat voortaan liever 
alleen per e-mail krijgen of andersom, dan verzoek ik u dat kenbaar te maken met een mail naar 
Jelte.Bos@tno.nl 

 

(Achterstallige) contributie à 10 EURO per jaar kunt u overmaken op giro 6939826, t.n.v. de 
Vestibulaire Vereniging te Nijmegen 

 

Bijeenkomsten van de Vestibulaire Vereniging komen in aanmerking voor accreditatie. Dit kunt u 

regelen via de website van de KNMG (www.knmg.nl). Via de keuze Accreditering & nascholing  dient u 

daartoe gebruik te maken van de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA). 

 
Tot slot richt ik graag uw aandacht op het volgende. Aansluitend op de bijeenkomst van de Vestibulaire 
Vereniging van vrijdag 15 oktober vindt op zaterdag 16 oktober 2010 in het Sint-Augustinusziekenhuis 
te Wilrijk het symposium plaats: 

 
Evenwichtsstoornissen: een theoretische en praktische multidisciplinaire aanpak 

 
Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Inschrijving is noodzakelijk en meer informatie is te vinden 
op http://www.lessius.eu/la/nieuws/la_symposiumevenwicht.aspx. 
 

 


