
“Controversen in de Oogheelkunde” 

zaterdag 23 september 2017  

09.00 - 12.30 uur, aansluitend lunch en rondleiding OK

Uitnodiging Refereerdag



Geachte collegae,

Wij nodigen u van harte uit voor de traditionele refereerdag Controversen in de 

Oogheelkunde op zaterdag 23 september 2017.

Tijdens deze 24e refereerbijeenkomst kunt u uw mening toetsen aan die van uw 

collegae door middel van de stemmachine, waarbij wij u ook nadrukkelijk willen 

uitnodigen voor een discussie. Inzichten en meningen blijven veranderlijk in de 

patiëntenzorg en wetenschap.

Vuurwerktrauma en chemisch letsel   

De oud- en nieuwdienst wordt per jaar veelal toegekend aan verschillende oogartsen 

en ook de dagen eromheen verlopen voor de polikliniek niet standaard. Op ieder 

moment, en vooral in de oudjaarsnacht kunnen spoedpatiënten binnenkomen met de 

meest uiteenlopende traumata. Voor veel oogartsen is dit geen dagelijkse kost. Toch is 

snel en adequaat handelen van groot belang en mogelijk visusreddend. In deze 

presentatie wordt op een rijtje gezet waarmee rekening kan worden gehouden met 

oud en nieuw slachtoffers.

(Idiopathisch) orbitale inflammatie (IOI) 

IOI is een van de meest voorkomende aandoeningen in de orbita bij volwassenen, en 

betreft een niet- infectieuze ontsteking in de orbita. De symptomen van IOI  kunnen 

variëren van een ontstekingsbeeld met pijn, roodheid en zwelling tot een pijnloze 

proptosis, dubbelzien, visusdaling of anders. IOI is meestal goed te behandelen en in 

principe self-limiting, hoewel er ook patiënten zijn met een zeer chronisch beloop van 

de ziekte. In enkele gevallen kan de inflammatie tot blindheid en zelfs verlies van het 

oog leiden. Aan de hand van enkele cases zal de soms lastige diagnostiek en 

differentiaal diagnose besproken worden. 

Intra-operatieve OCT in cornea en retina chirurgie

Recente innovaties in beeldvormende technieken stellen ons in staat om OCT beelden 

te maken op OK doordat de OCT hardware compleet geïntegreerd is in de nieuwe 

generatie operatiemicroscopen. In deze presentatie zullen wij veel beeldmateriaal 

laten zien en ingaan op de toegevoegde waarde van deze technologie voor de 

cornea- en retina chirurgie.

Wij zien uit naar een leerzame en interessante bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Joke de Boer

Prof. dr. Saskia Imhof



Programma
UMC Utrecht

09.00 - 09.30 Inschrijving

 met koffie en thee 

09.30 - 09.35  Welkom 

 prof. dr. Saskia Imhof, medisch afdelingshoofd

09.35 -10.25   Vuurwerktrauma en chemisch letsel   

 drs. Chantal van Luijk, oogarts 

10.25 - 11.20 (Idiopathisch) orbitale inflammatie (IOI) 

  dr. Rachel Kalmann, oogarts

 dr. Rob van der Veen, oogarts

11.20 - 11.40   Koffie- en theepauze 

11.40 - 12.30   Intra-operatieve OCT in cornea en retina chirurgie

  drs. Peter Schellekens, oogarts

  dr. Robert Wisse, oogarts

   Aansluitend lunch, gevolgd door rondleiding nieuwe   

 OK-complex voor geïnteresseerden



Inlichtingen:

Suzan van Zadelhoff

Huispostnummer E 03.136 

Postbus 85500 

3508 GA  UTRECHT

T. +31 (0)88 75 516 83 

E. s.vanzadelhoff-2@umcutrecht.nl
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Plaats en tijd

De refereerdag vindt plaats op zaterdag 23 september 2017, van 09.30 - 12.30 uur in het 

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Auditorium in Q, 

Heidelberglaan 100, 3584 CX  Utrecht 

De inschrijving is van 09.00 - 09.30 uur. 

Inschrijving

U kunt zich aanmelden voor de refereerdag “Controversen in de Oogheelkunde” door het 

verschuldigde bedrag over te maken naar IBAN NL11 INGB 0008 0782 73 ten name van 

Refereerdag Oogheelkunde te Utrecht. Vermeld daarbij duidelijk uw naam (géén 

praktijknaam), adres en woonplaats. Uw betaling wordt beschouwd als inschrijving voor 

deze refereerdag; u ontvangt verder geen bevestiging. De inschrijving loopt tot uiterlijk  

10 september 2017.

Kosten

De kosten voor de refereerdag bedragen voor medisch specialisten € 60 en voor overige 

beroepsgroepen € 30. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch ter afsluiting van de 

refereerdag. Restitutie van inschrijfgeld kan niet plaatsvinden.

Accreditatie

Aan deze refereerdag zijn 3 accreditatiepunten toegekend.


