
Aankondiging: Rotterdamse cursus voor vestibulair assistenten 2023 
 
Data:  8 en 9 mei 2023 
Locatie:  Erasmus MC Rotterdam 
Docenten: Dhr. Dr.  Kelders, KNO-arts Erasmus MC 
  Dhr. Dr. Van den Berg, KNO-arts UMC Maastricht 
  Mw. Dr. Winters , KNO-arts Apeldoorns duizelcentrum Gelre Ziekenhuis 
  Mw. Masius-Olthof, biometrist Apeldoorns duizelcentrum Gelre Ziekenhuis 
  Mw. Bollen, audioloog Erasmus MC 
  Mw. Van der Vuurst, audioloog Erasmus MC   

Mw. Sučec, logopedist Erasmus MC 
Kosten:  €600,- per persoon alles inclusief (zie hieronder beschreven) 
 
 
Het programma van deze twee dagen is gevuld met afwisselend theorie en praktijk van het 
vestibulair onderzoek. Iedereen die het onderzoek uitvoert is van harte welkom om deel te nemen. 
Hieronder schetsen we kort de onderwerpen die aan bod komen: 
 

Theorie: 
Anamnese van de patiënt met duizeligheid 
Anatomie en fysiologie van het vestibulaire 
systeem 
Fysiologie en pathofysiologie van 
oculomotorsysteem 
HIT 
Perifeer vestibulaire pathologie 
Otoscopie 

Practica: 
Oculomotor testen en registratie spontanen 
Draaistoel en calorisch onderzoek 
Video HIT 
Dix-Hallpike manoeuvre en supine roll test 
 

 
De cursus start op 8 mei om 10 uur en eindigt op 9 mei rond 17 uur. In de tussentijd is alles inclusief 
wat betreft parkeren/eten/overnachting. Tevens wordt het cursusmateriaal in de vorm van een 
naslagwerk ter beschikking gesteld. De kosten hiervoor bedragen €600,- per persoon. Wanneer u 
geen gebruik maakt van de hotelovernachting bedragen de kosten €550,- per persoon.  
 
Aanmelden en vragen:  
Mail naar evenwicht@erasmusmc.nl onder vermelding van vestibulaire cursus 2023 voor aanmelden 
en/of vragen. Vermeld bij uw aanmelding uw achternaam, voornaam, voorletters, geboortedatum, 
functie, organisatie naam en adresgegevens.  
 
Er is plaats voor maximaal 24 cursisten. Mocht het vanwege coronamaatregelen nog steeds 
noodzakelijk zijn om 1,5 meter afstand te bewaren onderling, dan zullen we de cursus verplaatsen 
naar een nieuwe datum. Dit vanwege de zeer waardevolle practica waarbij deze afstand niet 
gewaarborgd kan worden. Uiteraard houden we u daar tijdig van op de hoogte.  
 
We hopen u te mogen ontvangen bij de vestibulaire cursus!  
 
Vestibulair team van Erasmus MC,  
Willem Kelders, Lauren Bollen, Naomi van der Vuurst en Sherida Sučec 
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