VOORDRACHTEN, CURSUSSEN, POSTERS EN BIJZONDERE CASUÏSTIEK VOOR DE 213e JAARVERGADERING VAN HET
NEDERLANDS OOGHEELKUNDIG GEZELSCHAP IN 2019
e

De 213 vergadering van het NOG vindt plaats van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 maart 2019 in het MECC te
Maastricht.
Uw voordracht, poster, cursus en/of mystery case kunt u aanmelden tot en met 11 december 2018.
Voor uw opgave dient u het “format” te volgen waarvoor de richtlijnen op de congreswebsite staan. Uw inzendingen
worden hierop mede beoordeeld; bijdragen die niet aan de richtlijnen voldoen, kunnen helaas niet worden geaccepteerd.
Als voorbeeld: “de resultaten zullen besproken worden” betekent dat u nog geen resultaten heeft en dat uw voordracht
beter volgend jaar gepresenteerd kan worden. In uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken, namelijk als uw
voordracht onder de noemer ‘breaking news’ valt.
Het aanmeldingsformulier vindt u op www.congresdienst.nl. Voor vragen kunt u mailen naar jolanda@oogheelkunde.org



De wetenschappelijke commissie bepaalt uiteindelijk de presentatievorm (voordracht of rapid fire/poster)
De abstracts van voordrachten worden gepubliceerd in Acta Opthalmologica.

Voordracht
Een voordracht duurt 6-7 minuten plus 3 minuten discussie, dus maximaal tien minuten spreek-, discussie- en wisseltijd. De
discussie vindt aansluitend op de voordracht plaats. Tien minuten na de eerste spreker begint de 10-minuten voor
voordracht en discussie van de volgende spreker. Van sprekers wordt verwacht dat zij hun voordracht goed geoefend en
getimed hebben. Een voorwaarde voor de aanmelding van een voordracht is een gestructureerd abstract. Naast een
gestructureerd Engelstalig abstract voor de ACTA met affiliaties van alle auteurs, dient u ook een 10 regelige
Nederlandstalige samenvatting in te leveren voor het programmaboekje. Een abstract voor de ACTA dient in ieder geval
aan de volgende eisen te voldoen: opgesteld in het Engels, heeft maximaal 250 woorden en bestaat uit de volgende
onderdelen: Introduction, Patients (or Materials) and Methods, Results and Conclusion. Meer details over het format vindt
u in de Guidelines Acta.
Poster/Rapid fire
Posterpresentaties worden dagelijks gepland in het wetenschappelijk programma en de auteurs van de posters worden
verzocht een ‘rapid fire’ presentatie te houden van 1,5 minuut met 1,5 minuut discussie, maximaal 3 minuten. Ook van
deze sprekers wordt verwacht dat zij hun postervoordracht goed geoefend en getimed hebben. Case reports zijn altijd een
poster, tenzij ze als ‘mystery case’ zijn verpakt.
Cursus
Cursussen die betrekking hebben op deelspecialismen worden beoordeeld op hun didactische waarde. De standaardtijd van
een cursus is 60 minuten, eventueel kan een cursus worden opgesplitst in meerdere blokken.
Om de impact te verhogen, krijgen deelnemers van een cursus de mogelijkheid om na afloop een PDF van de cursus te
downloaden. De docenten worden om deze reden verplicht een PDF versie van hun cursus tijdens het NOG in te leveren.
‘Mystery case’
Casuïstiek krijgt de laatste jaren steeds minder aandacht en dat is jammer. Voor het programmaonderdeel mystery cases
zoeken we bijzondere casuïstiek waarbij het publiek geprikkeld wordt om interactief mee te denken naar de juiste diagnose
en/of behandeling. Voorwaarde voor de mystery case: de uiteindelijke diagnose of effectieve behandeling is bekend. U
verklapt de oplossing pas op de laatste dia.
Duur van de presentatie en discussie: 5 minuten (3 minuten en 2 minuten discussie). We nodigen u uit om uw bijzondere
casuïstiek aan te melden!
‘State of the art’ lezing
De plenaire ‘state of the art’ lezingen voor iedereen over onderwerpen die terugkomen in het AIOS examen 2019 worden
ingebed in het congres.
ALLEEN NOG LEDEN KUNNEN EEN VOORDRACHT EN/OF RAPID FIRE/POSTER PRESENTEREN.
Voordrachten kunnen uitsluitend door de opgegeven 1e auteur en lid van het NOG gehouden worden. Maximaal 1
voordracht en 1 poster (eerste, presenterend auteur) per NOG lid.

