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Dutch Orbital Society 

4e Dutch Orbital Society (DOS) 

symposium

zaterdag 18 januari 2020

09.00 - 16.45 uur

‘De Landgoederĳ’ 

Camminghalaan 30

3981 GH Bunnik



Geachte collega,

Na drie succesvolle DOS symposia in 2013, 2015 en 2017 is het ons een groot genoegen u

uit te nodigen voor het 4e DOS symposium op zaterdag 18 januari 2020, in ‘De Landgoederĳ’

in Bunnik. Het symposium is geaccrediteerd met 6 punten. 

Op deze dag zullen uiteenlopende onderwerpen op het gebied van “ooglidchirurgie in de praktĳk” 

de revue passeren. Als speciale gastspreker verwelkomen wĳ Prof. Dr. Ronald Bleys (anatoom), 

die bekend staat om zĳn didactische kwaliteiten. Ervaren oculoplastisch chirurgen zullen aan de hand 

van video’s en powerpoints op interactieve wĳze ingaan op technieken, indicaties en complicaties. 

Alles gericht op de dagelĳkse praktĳk. 

U kunt zich aanmelden via een link op www.dosweb.info.

Wĳ hopen van harte u te mogen verwelkomen op zaterdag 18 januari 2020.

Met collegiale groet, namens het DOS bestuur,

Dion Paridaens

Roel Kloos

Organisatie 4e DOS symposium

www.dosweb.info

In 2012 werd de landelĳke werkgroep Dutch Orbital Society (DOS) opgericht met als doel:

• Het bevorderen van de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van orbita-, traanweg- en

ooglid/conjunctiva-pathologie in Nederland door het opstellen van protocollen en formuleren

van kwaliteitseisen.

• Vraagbaak zĳn voor oogartsen met medische vragen op dit terrein.

• Verspreiding van kennis en ervaring door middel van organisatie van symposia en workshops

en stimuleren van onderzoek.



Program 4e Dutch Orbital Society (DOS) Symposium

09.00: Registratie en koffie

09.30: Opening door Dr. Dion Paridaens

Moderator ochtend: Dr. Rachel Kalmann

09.35: Praktische anatomie van de oogleden; Prof. Dr. Ronald Bleys
(anatoom, UMCU) Anatomie is de basis voor chirurgie

10.00: discussie

10.05: Oculoplastische chirurgie: hechten, dat doe je zo!; 
Dr. Willem van den Bosch (OZR) Over hechttechnieken en 
keuze van draad, naald en instrumentarium.

10.25: discussie

10.30: Chirurgie voor involutioneel entropion; Drs. Gijsbert Hötte
(OZR) Over blokexcisie onder huidspierlap en retractor reinsertie

10.50: discussie

10.55: Koffiepauze

11.15: Laagstand wenkbrauw en dermatochalazis bovenooglid. Wat
nu? Dr. Peerooz Saeed (Amsterdam umc). Over indicatiestelling
en opties voor wenkbrauw correctie

11.35: discussie

11.40: Chirurgie bij floppy eyelid syndroom; Drs. Roel Kloos
(Amsterdam) Waar en hoe kort je het bovenooglid in?

12.00: discussie

12.05: Cicatricieel ectropion; Dr. Dion Paridaens (OZR/Erasmus MC) 
en Drs. Adriaan Comou (UMCG) Grafts of niet?

12.25: discussie

12.30: Cicatricieel entropion; Dr. Dyonne Hartong (VUMC) 
Over tekorten aan mucosa en vervanging ervan

12.50: discussie

12.55: Gemeenschappelijke foto gevolgd door lunch

Moderator middag: Dr. Peerooz Saeed

13.40: Anterieure levatorreinsertie; Dr. Rachel Kalmann (UMCU) 
Tarsal tuck of meer?

14.00: discussie

14.05: Tarsoconjunctivomullerectomie; Drs. Ronald de Keizer (OZR) 
Operating via the dark side: voor en nadelen

14.25: discussie

14.30: Blepharoplastieken; Drs. Christine Eenhorst (NH) 
Fluitje van een cent?

14.55: discussie

15.00: Chirurgie bij facialis parese; Em Prof. Dr. Maarten Mourits (OZA)
Over gewichtjes, browlifts en inkorten

15.25: discussie

15.30: Theepauze

15.50: Shaving, incisiebioptie en excisiebioptie; Drs. Stijn Genders
(LUMC) Hoe neem je biopten uit het ooglid?

16.10: discussie

16.15: sluiten kleine defecten; Dr. Willem van den Bosch
Over reconstructie van defecten < 1/3 van het ooglid 
(horizontaal)

16.35: discussie

16.40: Wrap-up door Drs. Roel Kloos

16.45: Einde symposium en borrel 



Routebeschrijving 

Per auto

U bereikt De Landgoederij via de A12. U neemt afrit 19 richting Bunnik, 

vervolgens neemt u de N229 naar Odijk/Wijk bij Duurstede. Sla vervolgens

linksaf de Schoudermantel (N229) op en sla na 350 meter rechtsaf om op de

Schoudermantel te blijven. Vervolg u weg over de Stationsweg. U komt op de

Provincialeweg. Sla na ongeveer 200 meter rechtsaf de Camminghalaan op.

U rijdt tot het einde door en ziet rechts het parkeerterrein.

Openbaar vervoer

De Landgoederij ligt op minder dan 1 km. afstand van Station Bunnik.

Vanaf het station loopt u 150 m. richting het Vrumonapad. Dan slaat u 

rechtsaf om op de Groeneweg te blijven. Na 22 m. slaat u linksaf richting 

de Maatschapslaan. Na 350 m. slaat u rechts af op de Provincialeweg. 

Na 160 m. slaat u links af naar de Camminghalaan. Dan heeft u aan uw 

rechterhand de Landgoederij bereikt.

De Landgoederij

Camminghalaan 30, 3981 GH Bunnik

www.delandgoederij.nl

Inschrijving en betaling via:

www.doscongres2020.eventbrite.nl

Kosten

Oogartsen € 225,--

Arts-assistenten   € 150,--

Organisatie secretariaat: 

Alexandra Bieren en Jackie van der Horst

(Het Oogziekenhuis Rotterdam)

a.bieren@oogziekenhuis.nl

010 - 4017708

06 - 53761266

Organisatie 4e Dutch Orbital Society 

(DOS) Symposium:

Dion Paridaens (OZR) en Roel Kloos (AMC)
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