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Uitnodiging 
 

voor een bijeenkomst van de 
 

Vestibulaire Vereniging 
 

Mededeling: Traditioneel werden de bijeenkomsten van de Vestibulaire Vereniging gehouden in 

maart/april en oktober/november. Deze vielen ongelukkigerwijze nog wel eens samen met andere 

vestibulair gerelateerde bijeenkomsten. Veel van deze problemen lijken voorkomen te kunnen worden 

door onze bijeenkomsten voortaan in januari en september te plannen. 

 

Datum:  Donderdag 31 januari 2013 
Tijd: 15:30 uur 
Plaats: Kamer Ee1413 Erasmus MC-Sophia / Geneeskundefaculteit 
 (zie www.neuro.nl en beschrijving op ommezijde) 
Gastheer: Dr. Hans van der Steen 

 
Agenda 
 
15:30 Koffie / thee 
 
16:00 Welkom en mededelingen bestuur 
 
16:05 Anne van Linge, Maarten Meijer, André Goedegebure, Hans van der Steen (KNO en 

Neurowetenschappen, Rotterdam) 
The horizontal vestibulo-ocular reflex measured with the  Eye see Cam: a validation study versus search 
coils 

 
16:30 Astrid Lubeck, Jelte Bos en John Stins (Bewegingswetenschappen VU, Amsterdam en TNO 

Soesterberg) 
Dizziness in or between the ears 

 
16:55 Hans van der Steen, Joyce Dits en Johan Pel (Neurowetenschappen) 

Spatial memory processing in or between the ears 
 
17:20 Bezoek en demo 3D bewegingslab 
 
17:50 Afsluiting met drankjes en broodjes 
 

U bent van harte welkom! 
 

 

Meer informatie op www.vestibulairevereniging.info. Username en password voor het ledendeel kunt u per mail 
aanvragen bij de secretaris. Passende informatie ter completering kan aangemeld worden bij 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, IBAN NL41INGB0006939826, BIC/SWIFT INGBNL2A. 

 

Bijeenkomsten van de Vestibulaire Vereniging worden voor accreditatie aangemeld bij de KNO-vereniging. U kunt 
dit opgeven via de website van de KNMG (www.knmg.nl) onder Opleiding en Registratie en GAIA-Accreditatie. 
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