Uitnodiging
voor een

bijzonderei
bijeenkomst van de

Vestibulaire Vereniging
──────────────────────────────────────────────────────────────
Datum:
Tijd:
Plaats:

Vrijdag 1 oktober 1999
15:00 uur
de Gemeenschapszaal van het Universitair Ziekenhuis Antwerpenii

──────────────────────────────────────────────────────────────
Agenda:
14:45 u

Koffie/thee.

15:00 u

Opening,
mededelingen bestuur,
bespreking patiëntencasuïstiek.

15:30 u

P.L.M. Huygen (AZ Nijmegen) :
"Inleiding cocheovestibulaire dysfunctie".

15:50 u

S. Bom (AZ Nijmegen) :
"Met één puntmutatie gehoor èn evenwicht uit balans".

16:10 u

M. Verstreken, F. Declau, F.L. Wuyts, A. v.d. Stappen, G. v. Camp, L.
v.d. Hauwe en P.H. v.d. Heyning (UZ Antwerpen) :
"Erfelijke otovestibulaire dysfunctie en de ziekte van Ménière in een
grote Belgische familie".

16:30 u

F.L. Wuyts, M. Verstreken, A. v.d. Stappen, en P.H. v.d. Heyning (UZ
Antwerpen) :
"ENG en VOG bevindingen bij een grote Belgische familie met
DFNA9".

16:50 u

F.L. Wuyts (UZ Antwerpen) :
Rondleiding door het Vestibulaire Lab van het Universitair Ziekenhuis
Antwerpen met zijn gloednieuwe hoogfrequente draaistoel.
Zie ommezijde

18:30 u

Samenkomst (met partners) in het centrum van Antwerpeniii en
gezamenlijk diner.

21:00 u

Afsluitingiv

──────────────────────────────────────────────────────────────
Om deze bijzondere bijeenkomst van de Vestibulaire Vereniging een extra feestelijk
karakter te geven wordt er een poging ondernomen het diner op te luisteren met een
muzikale bijdrage van enkele van onze leden. Tevens zal het diner van de leden
voor kosten van de Vereniging zijn. Ook de partners zijn bij deze gelegenheid van
harte uitgenodigd, zij het dat van hen een bijdrage van Hfl 25,- (C 11.40) gevraagd
wordt, ter plaatse te voldoen. U kunt tot en met 24 september plaatsen reserveren
voor het diner bij:
dr. J.E. Bos, secretaris Vestibulaire Vereniging,
p/a TNO Technische Menskunde
Postbus 23
3769 ZG Soesterberg
tel: 0346 356371
email: bos@tm.tno.nl

Wij hopen u te mogen begroeten!

i. Let op plaats en tijd!
ii. Zie bijlage voor routebeschrijving.
iii. Nadere gegevens volgen.
iv. Tijden bij benadering.

