Uitnodiging
voor de (verlate) voorjaarsbijeenkomst 2022 van de

Vestibulaire Vereniging
Datum:
Tijd:
Plaats:

Donderdag 16 juni 2022
15u30 - 18u00 (plm)
UMC Utrecht, Colloquiumzaal afdeling KNO, kamernr. D05.248
Gastheer is prof. dr. R. Stokroos, hoofd KNO UMC Utrecht

Beste collega, lid van de Vestibulaire Vereniging,
Bestuursmutatie: Op 16 juni neemt Wim Verhagen afscheid als bestuurslid van onze vereniging.
Wim heeft als neuroloog met een brede interesse in het evenwicht altijd een positieve en
gewaardeerde bijdrage aan de VV geleverd, niet in de laatste plaats als penningmeester van het
begin af aan. Het bestuur is blij dat Jeroen Venhovens zijn rol als penningmeester wil overnemen. Hij
is als klinisch neurofysioloog verbonden aan het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en heeft
een expliciete interesse in het evenwicht, zoals ook mag blijken uit zijn promotie op dat onderwerp.
Het bestuur is daarmee ook blij dat Jeroen de voor het evenwicht belangrijke neurologie expertise in
het bestuur van Wim kan overnemen. Zonder tegenbericht stelt het bestuur voor om hem op 16 juni
als penningmeester aan te stellen.
Lustrum: Na een bestaan als (Nederlandse) Landelijke Vestibulaire Werkgroep is in 1998 de
Vestibulaire Vereniging opgericht, waarbij ook Vlaamse leden zich hebben kunnen aansluiten. Dit
betekent dat de Vestibulaire Vereniging in 2023 haar 25 jarig bestaan kan vieren. Met genoegen
breng ik u op de hoogte van het feit dat er inmiddels actie is ondernomen om dat ook daadwerkelijk te
gaan doen en wel met een wetenschappelijk als ook anderszins bijzondere
lustrumviering op vrijdag 16 én zaterdag 17 juni 2023 inclusief overnachting
ergens op een prachtige locatie in het zuiden van Nederland
Ik nodig u dan ook van harte uit deze data vast te reserveren in uw agenda.

Agenda 16 juni
15u30 - 16u00 Welkom, koffie/thee
16u00 – 16u10 Bestuursmededelingen
16u10 - 16u30 Hans Thomeer (UMC Utrecht)
De behandeling van Ménière
16u30 - 16u50 Fieke Oussoren (Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn)
Cerebrale vaatschade in ouderen met neuritis vestibularis
16u50 - 17u30 Otto Maarsingh en Vincent van Vugt (huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC):
Duizeligheid in de huisartsenpraktijk
met aansluitend discussie over de Vestibulaire Vereniging i.r.t. huisartsen en
paramedici
]17u30 - 18u00 Rondleiding lab, hapje en drankje
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Leden die een gefundeerde behoefte hebben aan een hybride meeting kunnen dat kenbaar maken bij
de secretaris.
Ik hoop u allen te mogen begroeten, de 16e juni,
Jelte Bos
secretaris Vestibulaire Vereniging

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