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Uitnodiging 
 

voor de voorjaarsbijeenkomst van de 
 

Vestibulaire Vereniging 
 

 

Datum:  Vrijdag 18 maart 2016 
Tijd: 15.00 - 18.00u. Aansluitend bent u uitgenodigd voor een gezamenlijk diner in Antwerpen 
Plaats: Glazen zaal (route 30), Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) 

Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem 
Zie voor parkeeradvies: www.uza.be. Volg vanaf de hoofdingang van het UZA de bordjes 
Vestibulaire Vereniging. 

Gastheer/-vr: Prof. dr. Floris Wuyts & drs. Angelique Van Ombergen 

 
 
Geachte collega, lid van de Vestibulaire Vereniging, 

 
Met genoegen stuur ik u hierbij het programma van onze voorjaarsbijeenkomst in Antwerpen, België. Omdat in 
het verleden gebleken is dat Antwerpen (ook bij Nederlanders) een geliefde stad is, vindt deze bijeenkomst 
plaats op vrijdagmiddag, zodat u wat meer "speelruimte" na afloop hebt. Deze ruimte kunt u deels gebruiken voor 
een gezamenlijk diner na afloop. Daartoe hebben we een optie genomen in Grand Café Horta in het centrum van 
Antwerpen, met een drie-gangen groepsmenu voor €30,-. De kosten voor dit diner zullen voor eigen rekening zijn 
en uw eventuele partner is hierbij van harte welkom. Opgave daarvoor per email aan Jelte.Bos@tno.nl 
is zeer gewenst 

niet later dan maandag 7 maart! 
 
 
15u00 Ontvangst 
 
15u30 Welkom, bestuursmededelingen en mogelijkheid voor het bespreken van speciale casussen 
 
15u40 Drs Viviana Mucci, dr. Laura Celis (AUREA / UZA) 

“EMBalance: vertigo-gerelateerde multicenter studie gebruik makende van decision support system 
 
16u00 Drs. ir. Emma Hallgren (AUREA) 

Aangetast otolietsysteem beïnvloedt bloeddruk regulatie  
 
16u20 Dr. Berina Ihtijarevic (AUREA / UZA / Jessa ziekenhuis Hasselt) 

Vestibulaire paroxysmia en differentiaal diagnose  
 
16u40 Prof. dr. Floris Wuyts (AUREA / UZA) 

SO STONED: anamnese technieken voor differentiaal diagnose bij duizelige patiënten 
 
17u00 Nabespreking + vragen 
 
17u30 Bezoek Antwerp University Research centre for Equilibrium and Aerospace (AUREA) 
 
18u00 Vertrek naar Grand Café Horta voor het diner aldaar v.a. 18u30 (optioneel, opgave verplicht) 
 
 

U bent van harte welkom! 
 
 
 
 

 

(Achterstallige) contributie à €10 per jaar kunt u overmaken op IBAN NL41INGB0006939826 (BIC/SWIFT 
INGBNL2A) t.n.v. de Vestibulaire Vereniging, Nijmegen. 
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