8e Symposium Duizeligheid
Apeldoorns Duizeligheidscentrum
Doelgroep
KNO-artsen, neurologen, arts-assistenten, fysiotherapeuten,
audiologen, knf-laboranten

Uitnodiging

Organisatie
Dr. R.B. van Leeuwen, neuroloog, r.b.van.leeuwen@gelre.nl
Dr. S.M. Winters, KNO-arts, s.winters@gelre.nl
Datum
Vrijdag 1 oktober 2021
Locatie
Bilderberg Hotel ‘t Speulderbos, Garderen
(www.bilderberg.nl/hotels/speulderbos)
Kosten
Medisch specialist: €300

AIOS/Overigen: €150

Accreditatie
6 uur aangevraagd bij NVN en NKNO
Inschrijving via
www.symposiumduizeligheid.nl
Congresorganisatie
Anywhere, postbus 75038, 1070 AA Amsterdam
T: (020) 6612387, e-mail: congres@anywhere.nl
Apeldoorns Duizeligheidscentrum: www.duizeligheidscentrum.nl
Kenniscentrum Duizeligheid: www.kenniscentrumduizeligheid.nl
Uw gegevens zijn afkomstig van IQVIA. Voor meer informatie of indien u
er geen prijs op stelt in de toekomst mailings van Gelre ziekenhuizen
te ontvangen, kunt u contact opnemen met IQVIA via
nl.onekey@iqvia.com of via telefoonnummer (035) 69 55 355.
Het IQVIA privacybeleid is te raadplegen via
https://www.iqvia.com/nl-nl/locations/netherlands
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8e Symposium Duizeligheid

Programma vrijdag 1 oktober 2021

Lustrum Apeldoorns Duizeligheidscentrum

Ontvangst en registratie vanaf 8.30

“State of the Art”

9.25

Het Apeldoorns Duizeligheidscentrum bestaat in 2020 20 jaar. Ter gelegenheid van
dit lustrumjaar organiseren wij op vrijdag 1 oktober 2021 alweer het 8e Symposium
Duizeligheid met als thema “State of the Art”. De primaire doelgroepen zijn KNOartsen en neurologen, maar ook arts-assistenten, laboranten, fysiotherapeuten en
audiologen zijn van harte welkom.

9.30

Het landschap van de diagnostiek en behandeling van de patiënt met duizeligheid is
continu in beweging. Wat zijn nu de nieuwste ontwikkelingen? Waar moeten we als
arts in de spreekkamer rekening mee houden? Wat kunnen we toepassen in de
praktijk? Daarnaast willen we graag met u vooruitblikken: hoe ziet de toekomst van
de neuro-otologie er uit? En wat vindt de patiënt eigenlijk van mogelijke
ontwikkelingen?

10.30

10.00

11.00

Koffiepauze

11.30

Bilaterale vestibulopathie, een update
Dr. R. van de Berg, KNO-arts, MUMC+, Maastricht
Morbus Ménière: waar staan we nu?
Dr. S.M. Winters, KNO-arts, Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn
Duizeligheid en autorijden
Dr. R.B. van Leeuwen, neuroloog, Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn

12.00
12.30

Het Apeldoorns Duizeligheidscentrum (ADC)

13.00

Lunch

14.00

Valkuilen in de neuro-otologie, interactief.
Dr. R.W. Kelders, KNO-arts, Franciscus Gasthuis/ Erasmus MC, Rotterdam
Het effect van vestibulaire revalidatie.
H. van Eijsden MSc, fysiotherapeut/onderzoeker, Gelre
ziekenhuizen, Apeldoorn
Benigne recidiverende vertigo: een eigen entiteit?
E. Burgers, neuroloog, Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn

14.30
Het ADC is in 2000 opgericht als een multidisciplinair behandeltraject voor patiënten
met als hoofdklacht duizeligheid. KNO-artsen en neurologen, samen met
medewerkers van de afdeling Biometrie (klinische neurofysiologie) en fysiotherapie,
beoordelen iedere patiënt samen en komen tot een gezamenlijke diagnose en plan
van aanpak. Bij de meeste patiënten lukt het om diagnostiek en consult van de
artsen binnen 1 dag (deel) af te ronden.
In de loop der jaren is het ADC een 3e lijns expertisecentrum geworden, waarbij
patiënten uit het gehele land worden gezien. In 2018 werden 1200 nieuwe patiënten
gezien, van wie 800 second opinions.

15.00

15.30

Theepauze

16.00

Parkinson en vestibulaire stoornissen.
Dr. J. Venhovens, neuroloog, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht
Wat willen de duizelige patiënten?
W. Verschoor, directeur Stichting Hoormij
Keynote lecture: De toekomst van de neuro-otologie.
Prof. dr. P.P.G. van Benthem, KNO-arts, LUMC
Sluiting
Dr. S.M. Winters, KNO-arts, Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn

16.30
In 2012 is naast het ADC het Kenniscentrum Duizeligheid opgericht. Het
Kenniscentrum Duizeligheid, een initiatief van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn, is
opgericht om de kennis over duizeligheid onder zorgprofessionals en patiënten te
vergroten. Het centrum probeert dit te bereiken door het verrichten van klinisch
georiënteerd wetenschappelijk onderzoek op het gebied van duizeligheid, het
geven van voorlichting aan professionals en patiënten en door het organiseren
van nascholing voor huisartsen, medisch specialisten en fysiotherapeuten.

Opening symposium
Dr. R.B. van Leeuwen, neuroloog, Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn
De historie van BPPD
Prof. Dr. Tj.D. Bruintjes, KNO-arts, Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn
& LUMC
BPPD, risicofactoren en nieuwe therapeutische opties?
Prof. Dr. Tj.D. Bruintjes, KNO-arts, Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn
& LUMC
Mal de Débarquement Sydroom, Diagnose en therapie
Prof. Dr. F.L. Wuyts, fysicus, Universiteit Antwerpen, St.
Augustinus Ziekenhuis

17.00
17.45

Aansluitend borrel

