
Programma: 

09.30	 Ontvangst	en	koffie
10.00 Opening 

10.05 Pathologische myopie en myope CNV  
 (Prof. dr. C.C.W. Klaver)
10.30  OCT en OCT-A: nieuwste inzichten en biomarkers voor de klinische praktijk 
 (Dr. S.Yzer)
10:55  Focaal, segmentaal en panretinaal laser in DRP en RVO: wanneer, hoe en hoeveel? 
 (Prof. dr. R.O. Schlingemann) 
11.20  Nieuwe ontwikkelingen en behandeltrials voor erfelijke netvliesaandoeningen
 (Prof. dr. C.J.F.  Boon)
11.45  Pucker en tractie bij LMD/DRP – wanneer tijd voor vitreoretinale chirurgie? 
 (Drs. C. Crama) 

12.10 Lunch

13.15  Dutch Retina Award and Lecture by Prof. Alan Bird: What have we learnt from Mactel?

14.00  Neo of niet? Hoe gebruik ik mijn beeldvorming 
 (Dr. T. Theelen)
14.20 DME: een richtsnoer voor behandeling  
 (Drs. M. Phan) 
14.45 Anti-VEGFs en steroïden tijdens de zwangerschap – no go? 
 (Drs. J. Ossewaarde-van Norel)
15.05 Medische retina Mystery Cases - van probleem tot oplossing  
 (Dr. J.J.C. van Lith-Verhoeven & Dr. Y. de Jong-Hesse)

16.00 Afsluiting en aangeklede borrel 
17.15 

Symposium Medische Retina
Vrijdag 16 november 2018



Graag nodigt het bestuur van de Werkgroep medische retina u uit voor het Symposium Medische Retina 2018. De wereld van  
de medische retina blijft in beweging door klinische dilemma’s en vele nieuwe ontwikkelingen. Tijdens dit symposium krijgt u 
een update van praktische diagnostische en therapeutische uitdagingen tot de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Met groot plezier kondigen wij ook de eerste Dutch Retina Award aan. Die zal dit jaar aan niemand minder dan de wereldberoemde 
Prof.	Alan	Bird	van	Moorfields	Eye	Hospital	worden	uitgereikt.	 
Ter	gelegenheid	hiervan	zal	hij	de	eerste	Dutch	Retina	Lecture	geven.	Het	wetenschappelijk	programma	wordt	afgesloten	 
met mystery cases, waarna het programma zal eindigen met een aangeklede borrel. Wij hopen op uw aanwezigheid op  
16 november 2018 in Amersfoort.

Namens het bestuur van de werkgroep medische retina van het NOG,
Carel	Hoyng,	Camiel	Boon	en	Suzanne	Yzer

Organisatie
prof.	dr.	C.J.F.	Boon	(LUMC	/	AMC),	prof.	dr.	C.B.	Hoyng	(RadboudUMC),	dr.	S.	Yzer	(OZR),	namens	de	Werkgroep	 
Medische Retina van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

Locatie
De	Eenhoorn	Amersfoort,	Barchman	Wuytierslaan	2,	3818	LH	Amersfoort,	www.eenhoornamersfoort.nl
De	Eenhoorn	is	uitstekend	bereikbaar,	slechts	84	stappen	verwijderd	van	Centraal	Station	Amersfoort	en	parkeren	 
kan naast de deur.

Doelgroep
Oogartsen, oogartsen in  opleiding en physician assistents

Kosten en inschrijving
Het	inschrijfgeld	bedraag	€	50	(leden	werkgroep	Medische	Retina)	en	€	75	(niet	leden)	 
en	is	inclusief	koffie/thee,	lunch	en	aangeklede	borrel
Klik hier om u in te schrijven

Betaling
Het	inschrijfgeld	kunt	u	overmaken	op	bankrekeningnummer:	NL	41	RABO	0345	6496	99	
t.n.v. St. Oogh. Congressen o.v.v. WG-MR en uw naam

Accreditatie
Het	N.O.G.	zal	deze	dag	waarderen	met	5	punten

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Bayer, Medical Workshop

https://www.congresdienst.nl/OVERIG/MR2018.php

