
TERUGBLIK OP HET JUBILEUMSYMPOSIUM VAN DE NVA
Vrijdag 6 oktober 2000

Congrescentrum Hanzehof te Zutphen

Met andere woorden… een andere kijk op communicatie
door taal, spraak en gehoor

Programma

10.00
uur

Opening
door de voorzitter van de NVA, prof.dr.ir. T. Houtgast

klik op foto's voor meer

10.15
uur

Het oor wil ook wat
prof.dr. F. Jacobs, hoogleraar wijsgerige ethiek,
Universiteit van Amsterdam

10.45
uur

Gagarin in de neurale Kosmos: Taal, brein
en bewustzijn
prof.dr. P. Hagoort, hoogleraar neuropsychologie,
Katholieke Universiteit Nijmegen en directeur van het
F.C. Donders Centre for Cognitive Neuro-imaging

11.00
uur Pauze

11.45
uur

Wat zegt die aap?
mevrouw dr. E.H.M. Sterck, projectgroep ethologie
en socio-ecologie, Rijksuniversiteit Utrecht

12.15
uur

Een Spoor van Groene beHuizing, geboorte
en groei van de Nederlandse audiologie
prof.dr. E. de Boer, emeritus hoogleraar in de fysica
van het oor, Universiteit van Amsterdam

http://www.audiologieweb.nl/lustrum/jacobs.html
http://www.audiologieweb.nl/lustrum/hagoort.html
http://www.audiologieweb.nl/lustrum/sterck.html
http://www.audiologieweb.nl/lustrum/deboer.html


13.00
uur Lunch

14.15
uur

De audioloog, gehoord de KNO-arts
dr. A. van Olphen, KNO-arts, Universitair Medisch
Centrum, Utrecht

14.35
uur

Past, present and future of audiology in
Europe
dr. R. Dauman, Hôpital Pellegrin C.H.U. de
Bordeaux

14.50
uur

Ruiken met je oren
drs. M. Dekkers, bioloog en publicist

15.20
uur Pauze (waarin een korte ledenvergadering)

15.50
uur

Benoeming van drs. G.J. van der Lem en dr. T.S.
Kapteyn tot Lid van Verdienste

16.10
uur

Vijftig jaar audiologie in Nederland
prof.dr.ir. T. Houtgast, voorzitter van de NVA

16.40
uur

Presentatie van de CD-rom "Een rondgang
langs het gehoor"

http://www.audiologieweb.nl/lustrum/lunch.html
http://www.audiologieweb.nl/lustrum/vanolphen.html
http://www.audiologieweb.nl/lustrum/dauman.html
http://www.audiologieweb.nl/lustrum/dekkers.html
http://www.audiologieweb.nl/lustrum/ereleden.html
http://www.audiologieweb.nl/lustrum/houtgast.html


dr.ir. J.M. Festen, secretaris van de NVA

16.50
uur

Introductie van het "Nederlands leerboek
Audiologie"
dr. P. Lamoré, klinisch fysicus-audioloog.

17.15
uur

In gebruik stelling van het "Nederlands
leerboek Audiologie" en de website van de
vereniging
J. Kamminga, voorzitter van de Nationale
Hoorstichting

17.25
uur

Sluiting en dankwoord
door de dagvoorzitter, drs. P.J. Kraft

17.30
uur Receptie

http://www.audiologieweb.nl/lustrum/festen.html
http://www.audiologieweb.nl/lustrum/lamore.html
http://www.audiologieweb.nl/lustrum/kamminga.html
http://www.audiologieweb.nl/lustrum/kraft.html
http://www.audiologieweb.nl/lustrum/receptie.html

