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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

EUROPEES AUDIOLOGIE CONGRES 1995

Het EFAS congres ("European Federation of Audiologic
Societies") zal worden gehouden van ** tot ** 1995
in Noordwijkerhout!!
NAJAARSVERGADERING - 10 DECEMBER 1993
Het thema van de najaarsvergadering is "Nieuwe Technologische
Ontwikkelingen
in
Hoortoestellen".
Aan
de
in
Nederland
vertegenwoordigde hoortoestellenfirma's is gevraagd elk een
spreker af te vaardigen die de filosofie achter het eigen
product toelicht. Reacties zijn ontvangen van de merken
Philips, Danavox, Oticon, Widex, Phonac, Siemens en United
Europe (3M).
In feite is er spreake van 2 onderwerpen:
(1) Hoe kun je de beperking van slechthorendheid met een
hoortoestel opvangen?
(2) Hoe kun je de beperking van het hoortoestel voor slechthorende reduceren?
De voordrachten zullen geen commercieel karakter hebben, maar
ook weer niet te technisch/fysisch van inhoud zijn. Tijdens de
vergadering zal op de inhoud van de voordrachten commentaar
geleverd worden door een drietal moderatoren. De dag zal worden
afgesloten met een forumdiscussie.
De vergadering is bedoeld voor ieder die met hoortoestelaanpassing te maken heeft: audiologen, KNO-artsen, logopedisten,
audiologie-assistenten etc.
WINTERVERGADERING 1994
De komende wintervergadering zal worden gehouden op vrijdag 11
februari 1994 in het Academisch Ziekenhuis Leiden. Er zullen
vrije voordrachten worden gehouden. Aanmeldingen - bij voorkeur
schriftelijk - bij de secretaris.
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VOORJAARSVERGADERING 1994 (SAMEN MET DE KNO-VERENIGING)
Tijdens deze voorjaarsvergadering zal een geheel herziene
uitgave
van
het
boekje
"Slechthorende
en
Hoortoestel"
gepresenteerd worden. Op dit moment bereidt een redactie, onder
leiding van dr. T.S. Kapteijn deze nieuwe uitgave voor. Het
boekje is een gezamenlijke activiteit van de KNO-vereniging en
de NVA.
NVA UITGAVEN "SLECHTHORENDHEID EN BEROEPSUITOEFENING" (1991) EN
"MUZIEK EN (SLECHT) GEHOOR" (1993)
Bovengenoemde boekjes zijn verkrijgbaar bij de secretaris of de
penningmeester.
VALIDITEITSSCHATTINGEN
*************************************
HET AUDIOLOGISCH VADEMECUM
De leden worden vriendelijk verzocht alle (adres)wijzigingen
door te geven aan de secretaris of de penningmeester. Tevens
wordt U verzocht ons op te geven welke nieuwe publicaties van
uw hand zijn verschenen. E.e.a zal het nut en de actualiteit
van het Vademecum vergroten. Zoals bekend, kunnen niet-leden
van de NVA zich voor ƒ25.- per jaar op het Vademecum abonneren.
Wanneer U onverhoopt - wel lid zijnde - geen exemplaar bezit,
wordt U verzocht dit te melden bij het secretariaat.
ANSI-STANDAARDS
Regelmatig ontvangt het bestuur, via ASA, formulieren voor het
aanvragen van nieuwe ANSI-standards. De secretaris is, wanneer
U dit wenst, gaarne bereid U deze formulieren toe te sturen.
ACTA ACUSTICA
Vorig
jaar
besloten
vertegenwoordigers
van
akoestische
verenigingen ("NAG's") van een aantal Europese landen tot
uitgave van een nieuw - Europees - wetenschappelijk tijdschrift
op het gebied van de akoestiek: "Acta Acustica". Inmiddels is
dit een officiële activiteit van de "FASE" (Federation of
Acoustical Societies in Europe). In deze "FASE" is ook de NVA
vertegenwoordigd. "FASE" gaat overigens in de nabije toekomst
over in de "European Acoustic Association" ("EAA").
Het is de bedoeling dat "Acta Acustica" een opzet krijgt zoals
"JASA". Dit betekent dat ook het onderzoek van het gehoor
(psychofysica, fysiologie, spraaktechnologie) er een plaats in
heeft. Tevens wil men in het tijdschrift aandacht geven aan de
activiteiten van de betrokken verenigingen, abstracts van
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voordrachten
en
proefschriften
publiceren
en
vakatures
vermelden. In hoeverre de audiologie er een duidelijke plaats
in zal krijgen zal waarschijnlijk sterk afhangen van de inbreng
welke van die kant komt. Het NVA-bestuur zal de mogelijkheden
hiervoor nagaan. Wanneer U suggesties hebt horen wij dit graag.
Het tijdschrift verschijnt per jaar zesmaal, met een totale
omvang van 1200 pagina's.
BIJEENKOMSTEN OP AUDIOLOGISCH GEBIED
(uitgebreidere informatie aanwezig bij de secretaris)
1993
Sep04-08
Sep06-10
Sep19-22
Oct17-20
Oct 4- 8
Oct13-14
Dec02-04

London:
"Psychological
Organisation
of
Acoustical, Musical & Temporal Perception
from the Foetal stage to the end of Childhood
Park City, Utah: 13th International Congress
of International Evoked Response Audiometry
Study Group
International
Symposium
on
Cardiff:
7th
Audiological Medicine 1993
New York: Workshop on Appications of Signal
Processing to Audio and Acoustics
Denver (Colorado): 126th ASA Meeting
Pamplona: International Symposium on Cochlear
Implants
Bordeaux: Congrès Français d'Audiologie

1994
May27-28
Jul03-08
Oct24-28
1995
Mar
Jun26-30

Conferentie van de Nederlandse audiologen
Halifax: XXIIst Congress in Audiology
Melbourne: 2nd International Cochlear Implant,
Speech & Hearing Symposium
Noordwijkerhout: EFAS-congres
Trondheim: 15th ICA Congress

