Uitnodiging Refereerdag
“Controversen in de Oogheelkunde” 2016
zaterdag 1 oktober 2016
09.30 – 13.00 uur, aansluitend lunch

UMC Utrecht,
Locatie AZU

Geachte collegae,
Wij nodigen u van harte uit voor de traditionele refereerdag Controversen in de Oogheelkunde
op zaterdag 1 oktober 2016.
Tijdens deze 23e 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.
Retinopathy of Prematurity - samenwerking oogarts en neonatoloog
ROP is een aandoening die we frequent zien bij premature baby’s. Niet alleen in de academische
centra, maar vooral ook in de perifere oogheelkundige praktijk komen we het vaak tegen. De
kinderen worden steeds jonger overgeplaatst. Tijdens deze sessie krijgt u een uiteenzetting van
inclusie criteria voor screening op ROP, de frequentie van screening en behandelcriteria.
Eveneens komt de interactie met de neonatoloog aangaande risicofactoren en saturatiebeleid aan
bod.
Papilafwijkingen bij kinderen
‘Papillen’, bij elke patiënt zien ze er weer anders uit: geëxcaveerd, onscherp, verheven of bleek.
Voor een goede evaluatie van papillen is het belangrijk om de ophthalmoscopische kenmerken te
herkennen, geassocieerde bevindingen te weten en de pathogenese te begrijpen. Zowel
congenitale anomalieën (excavaties en pseudopapiloedeem), als verworven
opticopathieën (papiloedeem en atrofie) in de vorm van casus zullen voorbij komen.
Diagnostiek en behandeling van uveitis gebaseerd op de nieuwe multidisciplinaire (concept)
richtlijn
Er is een nieuwe multidisciplinaire richtlijn (concept) voor uveitis ontwikkeld om de zorg van
patiënten met uveitis te verbeteren. Indien uveitis niet snel en adequaat behandeld wordt , kan het
ernstige gevolgen hebben, zoals blijvend visusverlies. Voor de behandeling is het essentieel dat er
onderscheid gemaakt wordt tussen infectieuze en niet-infectieuze uveitis. In de cursus zullen de
aanbevelingen en indicatoren uit de multidisciplinaire richtlijn uveitis worden besproken. Ook
een handleiding voor behandeling van inflammatoir cystoid macula oedeem wordt gepresenteerd.

Wij zien uit naar een leerzame en interessante bijeenkomst.
Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Joke de Boer en
Prof. dr. Saskia Imhof, medisch afdelingshoofd

Programma “Controversen in de Oogheelkunde”
UMC Utrecht, Locatie AZU

09.30 - 10.00

Inschrijving
met koffie en thee

10.00 – 10.05

Welkom
prof.dr. Saskia Imhof, medisch afdelingshoofd

10.05 – 10.55

Retinopathy of Prematurity
dr. Jacqueline Termote, neonatoloog
drs. Elsbeth Voskuil-Kerkhof, oogarts

10.55 – 11.50

Papilafwijkingen bij kinderen
drs. Michelle van Egmond-Ebbeling, oogarts

11.50 – 12.10

Koffie- en theepauze

12.10 – 13.00

Diagnostiek en behandeling van uveitis
prof. dr. Joke de Boer, oogarts

Aansluitend lunch

Plaats en tijd
De refereerdag vindt plaats op zaterdag 1 oktober 2016, van 10.00 – 13.00 uur in het
Universitair Medisch Centrum Utrecht, locatie AZU, Auditorium in Q,
Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht
De inschrijving is van 09.30 – 10.00 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 18 september 2016.
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.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot
Universitair Medisch Centrum Utrecht
t.a.v. mevrouw Suzan van Zadelhoff
Huispostnummer E03.136,
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht
telefoon: 088-75 51683, e-mail: s.vanzadelhoff-2@umcutrecht.nl

