
 
 

OVN Congres 2017: ‘De toekomst voor ogen’ 
 

Het bestuur van de OVN nodigt je van harte uit voor het OVN Congres 2017: ‘De toekomst voor ogen’. 
Op zondag 12 en maandag 13 februari 2017 zullen meer dan 80 sprekers je meenemen naar de laatste 

ontwikkelingen van hun eigen expertise.  

 

Een greep uit het totale aanbod: op zondag zal Eef van der Worp de aftrap geven met een sessie over 

myopie beheersing. Volgens recent onderzoek van het Brien Holden Vision Institute is in 2050 

wereldwijd de helft van de bevolking myoop en volgens onderzoekers van het Erasmus MC is op dit 

moment al 1:2 twintigers myoop. Dr. Landis Michaud van de Université de Montreal zal een lezing 

verzorgen waarin hij vragen zal beantwoorden zoals: moeten wij ons zorgen maken en moeten we 

alle zeilen bijzetten om myopie in te perken? En zo ja; hoe en wanneer en wie zijn juiste kandidaten?  

 

Ook is er een sessie over de OCT waarbij oogartsen alle ins en outs en valkuilen door zullen nemen. 

Deze zal worden afgesloten met een discussie of de OCT de toekomst zal zijn in de optiekzaak en hoe 

de OCT in de optiekzaak ingezet kan worden, waarbij een belangrijk aspect zoals investering 

meegenomen zal worden.  

 

Op maandag staan ’s ochtends de mogelijkheden van cataractchirurgie centraal. Cataractchirurgie is 

al jaren niet meer alleen gericht op het weghalen van de cataract maar neemt ook een belangrijke 

positie in in de brilvervangende chirurgie. Oogarts Eelco Busch bespreekt wanneer welke lens 

geadviseerd wordt, Alinda Magielse – Oudijk vertelt over de effectieve communicatie die bij een 

kandidaat voor cataractchirurgie nodig is en Jan Willem de Koning zal de deelnemer alle kneepjes van 

het vak van biometrie bijbrengen voor een zo goed mogelijk eindresultaat. In de parallelzaal is een 

blok over ‘Cornea en chirurgie’ waar uitgebreid de diagnositiek en behandeling bij keratoconus 

besproken wordt. De maandag wordt in één van de vier zalen afgesloten met een lezing van Marc 

Veenstra en Nelleke Brand over systemische retina-afwijkingen. Het is maar een summiere greep uit 

het geheel. Bekijk het voleldige programma met toelichting op www.ovncongres.nl.  

 

Het congres wordt wederom gehouden in het Congrescentrum 1931 in ’s Hertogenbosch. Waar ooit 

koeien en kalveren verhandeld werden, zal nu kennis en kunde uitgewisseld worden op het gebied 

van de optometrie. Schrijf je vandaag nog in op www.ovncongres.nl! 
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