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Uitnodiging 
 

voor een bijeenkomst van de 
 

Vestibulaire Vereniging 
 

samen met de 
 

Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde 
en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied 

 

 

Datum:  Vrijdag 25 april 2014 
Tijd: 14:00 uur 
Plaats: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein,             

http://nbccongrescentrum-px.rtrk.nl/over-nbc/contact/ 

NB: In verband met de Gedragscode Geneesmiddelenreclame krijgen leden van de Vestibulaire 
Vereniging die geen lid zijn van de KNO-vereniging een aparte toegangsbadge. Deze badge sluit  
toegang tot de beursvloer met stands van farmaceuten uit. Wel kunnen met deze badge de andere 
wetenschappelijke sessies bezocht worden (zie ommezijde). Aan deze bijeenkomst zijn geen 
verdere kosten verbonden. 

 
 
Geacht lid, 
 
Ook dit jaar houdt de Vestibulaire Vereniging weer een wetenschappelijke bijeenkomst samen met de 
(Nederlandse) KNO-vereniging. Om logistieke redenen wordt dat dit maal de voorjaarsvergadering, let wel, niet 
op donderdag, maar op vrijdag. Hierbij treft u het programma van onze sessie aan: 
 
 
Vrijdag 25 april 2014 

 
14.00-14.15u J. COMPANJEN, TJ.D. BRUINTJES, H.J. VAN DER ZAAG-LOONEN, P.P.G. VAN BENTHEM 

(BREDA, APELDOORN) 
 Een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie naar het lange termijn effect van de Epley 

manoeuvre voor de behandeling van posterieur kanaal BPPD 
  
14.15-14.30u A. VONCKEN, A.J. BEYNON, E.A.M. MYLANUS (NIJMEGEN) 
 De video-Head Impulse Test (vHIT) als aanvulling op ENG 
  
14.30-14.45u R. VANSPAUWEN, L. MAES, S. KRIJGER, M-C. DE RAEVE, S. VANDOORNE, C. RIJCKAERT, 

F. WUYTS (ANTWERPEN, GENT) 
 Ocular vestibular evoked myogenic potentials (oVEMP): evaluatie van drie verschillende 

elektrodeposities bij gebruik van een minishaker 
  
14.45-15.00u A. VAN OMBERGEN, V. VAN ROMPAEY, P.H. VAN DE HEYNING, F.L. WUYTS (ANTWERPEN) 
 De prevalentie van vestibulaire migraine ten huize van de KNO-arts: een retrospectieve studie 

  
15.00-15.15u S.M. WINTERS, S.F.L. KLIS, W. GROLMAN, J.E. BOS (UTRECHT, AMSTERDAM, 

SOESTERBERG) 
 Evaluatie van diagnostiek van de otolietorganen en hun toepassing in vestibulaire pathologie 

  
15.15-15.30u L. MAES, A. DE KEGEL, H. VAN WAELVELDE, I. DHOOGE (GENT)  
 Evenwicht en motoriek bij kinderen met uni- en bilateraal cochleair implantaat 
 
 

U bent van harte welkom! 
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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 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, de 
NVvN en NVKF. U kunt dit opgeven via de website van de KNMG (www.knmg.nl) onder Opleiding en Registratie 
en GAIA-Accreditatie. 
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