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Uitnodiging 

voor de najaarsbijeenkomst van de 

Vestibulaire Vereniging 

gezamenlijk met die van de 

KNO-vereniging 
 

 

Datum:  Donderdag 16 november 2017 
Tijd: 14u00 - 15u15, met borrel na afloop 
Plaats: NBC congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein, www.nbccongrescentrum.nl 
Gastheer: KNO-vereniging 

 
 
Beste collega, lid van de Vestibulaire Vereniging, 
 
Al haast traditiegetrouw vindt ook dit jaar weer de najaarsvergadering van onze vereniging gezamen-
lijk plaats met de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het 
Hoofd-Halsgebied. Het programma voor deze middag treft u hieronder aan en u bent van harte 
uitgenodigd. Als u wilt komen en geen lid bent van de KNO-vereniging (en u zich daar aanmeldt), wilt 
u zich dan per mail bij mij (jelte.bos@tno.nl)  
 

aanmelden niet later dan zondag 12 november 
 
 
Programma vestibulaire sessie op donderdag 16 november 
 
14:00-14:15 F. Lucieer, B. Dupuits, H. Kingma, N. Guinand, R. van de Berg (Maastricht, Geneve)  

Op weg naar een klinisch bruikbare test voor vestibulaire perceptie  
  
14:15-14:30 M.F.J.A. van der Lubbe, F.M.P. Lucieer, A. Perez-Fornos, H. Kingma, R. van de Berg 

(Maastricht, Geneve) 
Bruikbaarheid van een hogere stimulussnelheid bij cervical- and ocular vestibular 
evoked myogenic potentials in gezonde vrijwilligers 

  
14:30-14:45 M. Ossen, R. Stokroos, J. van Tongeren, V. Van Rompaey, R. van de Berg (Maastricht, 

Antwerpen)  
De optimale behandeling van superieure kanaaldehiscentie kan nog niet worden 
vastgesteld 

  
14:45-15:00 F. Wuyts, B. Ihtijarevic , V. van Rompaey, P. van de Heyning (Antwerpen) 

Hoe vestibulaire paroxismie te identificeren en te onderscheiden van vestibulaire 
migraine 

  
15:00-15:15 V.Mucci, C.Browne, J. Canceri, J. Bos, A Van Ombergen , V. van Rompaey, P. van de 

Heyning, Y. Jacquemyn, F.Wuyts (Antwerpen, Sydney, Amsterdam) 
Mal de Debarquement Syndroom: een nog te weinig gekende vestibulaire aandoening 

 
 
 

(Achterstallige) contributie à €10,- per jaar kunt u overmaken op onderstaande bankrekening. 
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