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Via deze nieuwsbrief gaat de Commissie Wetenschap van het NOG u op de hoogte houden 

van nieuwe ontwikkelingen, vacatures, prijzen en belangrijke subsidies. 

Wij moedigen u aan wetenschappelijke ontwikkelingen en informatie bij ons aan te leveren 

zodat we dat in deze nieuwsbrief kunnen opnemen. 

Email: sheimen@oogheelkunde.org ( Sandra Heimen) 

 

Belangrijke subsidies 

Twee onderzoeksvragen die geprioriteerd zijn in de Kennisagenda NOG 2020 zijn 

gesubsidieerd: 

- OPTIMISE: towards optimized immune suppression for corneal transplantation. 

Samenwerking met de Cornea Werkgroep, de Hoornvlies Patiënten Vereniging en de 

Nederlandse Transplantatie Stichting. Subsidie: ZonMW: Programma Goed Gebruik 

Geneesmiddelen (GGG); PI: groep Mor Dickman, MUMC 

- Myopia Atropine Dose Trial, MAD trial; Subsidie: ZonMW: Programma Goed Gebruik 

Geneesmiddelen (GGG); PI: groep Caroline Klaver, ErasmusMC  
 

Nationaal Onderzoeksplan Oogheelkunde 2022-2030 

 

Met de medewerking van alle onderzoekers in Nederland is het Nationale Onderzoeksplan 

Oogheelkunde gereed gekomen. Het geeft een mooi overzicht van het huidige 

wetenschappelijk onderzoek en de plannen voor de toekomst. Binnenkort kunt het vinden op 

de nieuwe website van het NOG. 

 

 

Vacatures Bestuur Commissie Wetenschap 

 

Basale onderzoeker: wij zoeken voor het bestuur van de commissie wetenschap ivm vertrek 

van Anneke den Hollander naar het buitenland, een basale onderzoeker om het 
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translationele aspect van het onderzoek goed te vertegenwoordigen. Zou u deze nieuwsbrief 

ook willen delen met de basale onderzoekers van uw afdeling? 

 

Oogarts algemene kliniek: aangezien wetenschappelijk onderzoek niet kan bestaan zonder 

de samenwerking tussen de algemene klinieken en UMC’s vinden wij het belangrijk om een 

brede vertegenwoordiging in het bestuur te hebben. Janneke Verhoeven-van Lith is een 

aantal jaren vertegenwoordiger van de Commissie geweest bij de Raad Wetenschap van de 

FMS maar wil het stokje graag overdragen. Laat het ons weten als u haar plek in onze 

commissie wil overnemen! 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Saskia Imhof, voorzitter 

(s.m.imhof@umcutrecht.nl). 

 

Op de website van NOG vindt u informatie over de Commissie wetenschap. 

 

Wij wensen u veel goeds en wetenschappelijke hoogtepunten voor 2022! 

 

Saskia Imhof (voorzitter) 

Caroline Klaver 

Hans Vingerling 

Rudy Nuijts 

Martine Jager 

Lude Moekotte 

Magda Meester (wetenschappelijke ondersteuning) 

Sandra Heimen (NOG bureau) 
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