
SYMPOSIUM

4 - 5 november 2022

WORLD TRADE CENTER

Beursplein 37 

3011 AA Rotterdam

Nederlandse Intra Oculaire Im plant Club

ORGANISATIE

Bestuur NIOIC i.s.m . St icht ing Oogheelkundige Congressen

LOCATIE

World Trade Center Rotterdam , Beursplein 37, Rotterdam

DOELGROEP

Vrijdag 4 novem ber: OK-assistenten, verpleegkundigen, optom etristen, TOA's

Zaterdag 5 novem ber: oogartsen en aios en physician assistants

KOSTEN EN INSCHRIJVING

Het inschrijfgeld voor het vrijdagprogram m a bedraagt €75 en is inclusief lunch, koff ie/ thee 

en borrel.

Het inschrijfgeld voor het sym posium  op zaterdag is €125 voor leden NIOIC en €150 voor niet  

leden.

Voor AIOS/ NIOIC leden en PA's is een gereduceerd tarief van €85

De kosten voor deelnam e aan dit  sym posium  zijn inclusief koff ie/ thee, lunch en 

borrel. 

Voor inschrijving en betaling tot  1 novem ber 2022: w w w.congresdienst .nl/ nioic

Inschrijving op de dagen zelf is alleen m ogelijk tegen een m eerprijs van €25,- op 

bovenstaande prijzen.

BETALING

Het inschrijfgeld kunt u overm aken op bankrekeningnum m er NL 41 RABO 03456496 99 t .n.v. 

St . Oogheelkundige Congressen o.v.v. NIOIC en uw  naam .

ACCREDITATIE 

Als u het vrijdagprogram m a volgt  ontvangt u aan het eind van de dag een cert if icaat .

Het sym posium  op zaterdag is geaccrediteerd m et 5 punten.

CONGRESORGANISATIE 

Sticht ing Oogheelkundige Congressen,  + 31 (0) 652345845, E congres@oogheelkunde.org

ALGEMENE INFORMATIE



 NOVEMBER 5, 2022

Introductie en mededelingen
Chair: Robert Jan Wijdh, Maurits Joosse
08.30  Ontvangst en koff ie 
09.05 Rudy Nuijts: Introduct ie en m ededelingen 
09.10 Marie-Jose Tassignon: FEBO advanced cataract & refract ive surgery exam
09.25 Robert  Wisse: Digital innovat ions in cataract surgery
09.40 Sjoerd Elferink: Sustainability in cataract surgery: w hat can you do
09.55 Tjeerd de Faber: Pitch - Bilateral cataract surgery (ISBCS) - Con
10.00 Rudy Nuijts: Pitch - Bilateral cataract surgery (ISBCS) - Pro
10.05 Panel: Round table ISBCS

10.25 Coffee break

We need to know  our outcomes
Chair: Nic Reus, Maurits Joosse
10.55 Nic Reus: Outcom e-directed care in cataract surgery: shared decision taking and learn to  
 im prove
11.10 Mor Dickm an: The future of the EUREQUO and NOG cataract and refract ive registries
11.25 Joaquim  Murta: Value Based Health Care in cataract surgery - the Portuguese Cataract  
 Surgery Clinical Outcom es project
11.40 Discussion

Surgery in special circumstances
Chair: Ruth Lapid-Gortzak, Nic Reus
11.55 Michael Am on: Different f langing techniques in aphakia or in cases w ith insuff icient  
 capsular support
12.10 Marie-Jose Tassignon: Update in pediatric cataract surgery 
12.25 Ruth Lapid-Gortzak: Innovat ions in m anaging postop am etropia

12.40 Lunch break

ESCRS Academy - Advanced technology IOLs: how  to improve outcomes
Chair: Rudy Nuijts, Marie-Jose Tassignon
13.30 Alex Day: Is FLACS of any value or did it  fail
13.55 Joaquim  Murta: From  MIOL to EDOF: my preferred im plantat ion strategy
14.10 Michael Am on: Adjustable solut ions for the enhancem ent of pseudophakic eyes
14.25 Marie-Jose Tassignon: Strategies for IOL exchange
14.40 Discussion

You make the call - Video symposium
14.55 Video's from  the audience and Panel discussion w ith audience and interact ive vot ing
 
15.40 Drinks
16.40 End

PROGRAMMA DAG 1

PROGRAMMA DAG 2INLEIDING

Nadat er in 2020 en 2021 geen NIOIC congres heeft  plaatsgevonden vanw ege de ESCRS 

congressen zijn w e verheugd om  u in 2022 w eer een fysiek congres te m ogen aanbieden!

Dit  jaar heeft  het bestuur ervoor gekozen om  op de vrijdagm iddag 4 novem ber een 

program m a sam en te stellen voor optom etristen, TOA's, verpleegkundigen en OK-

assistenten, belangrijke pilaren in de ondersteuning van de hedendaagse oogzorg.

Onderw erpen die aan bod kom en zijn bilaterale cataractchirurgie, biom etrie, 

lensberekeningen, topografie, de groene OK, de f low  van de cataract pat ient journey en 

het m anagem ent van operat iecom plicat ies.

Tijdens het sym posium  op zaterdag 5 novem ber w ordt u bijgepraat over actuele zaken op 

het terrein van de cataract- en refract iechirurgie. 

Dit  jaar w ordt er een sessie ingevuld m et een ESCRS Academ y w aarbij als buitenlandse 

sprekers Marie-Jose Tassignon, Joaquim  Murta, Michael Am on en Alex Day acte de 

presence geven. 

De verschillende sessies w orden afgesloten m et een interact ieve paneldiscussie m et het 

publiek.

Rudy M.M.A. Nuijts, voorzit ter NIOIC 

NIOIC SYMPOSIUM, 4 - 5 november 2022

 NOVEMBER 4, 2022

12.00 Ontvangst m et lunch

De voorbereiding
13.00 R.M.M.A. Nuijts: Introduct ie en m ededelingen
13.05 R.J. Wijdh: Corneatopografie 
13.35 N.J. Reus: Biom etrie
14.05 R.J. Wijdh: Voorsegm ent OCT
14.35 R. Lapid-Gortzak: Prem ium  IOLs
15.00 PAUZE

De operatie
15.30 F. Berkhout : Workf low  cataract
15.55 S. Honings: Bilaterale cataractchirurgie
16.20 M.V. Joosse: Infect ieprevent ie 
16.45 R. Banens: De groene OK
17.10 C. Hink: Een com plicat ie!
17.35 Borrel en hapje
18.30 Einde


