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OFN Nieuwsbrief december 2014 
 
Beste OFN leden, 
 
Hierbij alweer de laatste Nieuwsbrief van het jaar.  Zo aan het einde van het jaar willen we 
jullie nog graag informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de 
oogheelkundige fotografie en imaging technieken. 
We kijken met veel plezier al weer uit naar het nieuwe jaar en hopen jullie natuurlijk op 6 
maart 2015 in het LUMC weer te ontmoeten. 
Fijne feestdagen en een spetterend 2015 toegewenst! 
 
Gerard, Wil, Patricia 

 
 
Bezoek OIA symposium 
 
Op 14 en 15 november j.l. heeft het OIA  (Ophthalmic Imaging Association 
http://www.oia.org.uk ) symposium plaats gevonden in Stratford-upon-Avon. Wil Barkmeijer 
en Patricia van Hilten hebben namens het bestuur en op persoonlijke titel aan dit 
symposium deelgenomen. Binnen Europa zijn er maar weinig organisaties die zich bezig 
houden met oogheelkundige fotografie en beeldvormende technieken. Om samen sterker te 
kunnen staan hebben de OFN en de OIA de intentie om samen te werken van 1 januari 2015. 
Wat houd dit specifiek in: een OFN lidmaatschap is tevens een lidmaatschap van de OIA, 
echter zonder stemrecht. Je kunt aan OIA symposia en workshops deelnemen tegen het OIA 
lidmaatschapstarief op basis van wederkerigheid. Op vrijdag 14 november 2014 hebben de 
OIA leden gestemd en het goed gekeurd.  
In de 2de helft van november zijn de leden van OFN geïnformeerd over de voorgenomen 
samenwerking. Tot 12 november bestond de mogelijkheid om hier bezwaar tegen aan te 
tekenen. Dit is door geen enkel lid gedaan. 
Dit betekend dat per 1 januari 2015 de samenwerking een feit is.  
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Contributie verhoging 
Per 1 januari 2015 willen we de jaarcontributie voor het OFN lidmaatschap verhogen van 
€25,00 naar €35,00. Vanaf de oprichting van de OFN (2006) heeft er nog geen verhoging van 
contributiegelden plaats gevonden. Gezien de gestegen kosten de afgelopen jaren zijn wij 
echter genoodzaakt om het contributiegeld te verhogen om zo ieder jaar weer een 
voorjaarssymposium (voor alleen leden) en een najaar symposium te kunnen organiseren. 
Vanaf 1 januari 2015 is er voor leden ook de mogelijkheid om aan OFN en OIA workshops 
deel te nemen tegen een verlaagd tarief. 
 
OFN Workshops 
 
Ook in het nieuwe jaar gaan we weer workshops en trainingen verzorgen. 
Vanaf januari 2015 staan de data voor de verschillende workshops weer op onze website kijk 
daarom regelmatig op onze website www.oogfotografie.nl 
 

Website 
Wij hebben René Kipp, Audio Visueel Technicus van het Rijnland Ziekenhuis bereid gevonden 
om voor OFN als webmaster op te treden. 
René zal er voor zorgen dat al de activiteiten  in de agenda van de website en op Twitter en 
Facebook worden gepubliceerd.  
 
Volg ons op Twitter en Facebook! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twitter: https://twitter.com/oogfotografie 

Facebook: https://www.facebook.com/ 
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NOG 2015 

 
209e NOG jaarvergadering zal plaats vinden op woensdag 25 , donderdag 26 en vrijdag 27 
maart 2015, MARTINIPLAZA in Groningen 

 
 
Bezoek aan het Moorfields Eye Hospital 
 

 
 
Het is nuttig en leuk zo af en toe eens in elkaars keuken te kjken. Buiten bezwaar van de kas 
zijn Gerard de Graaf en Patricia van Hilten op 5 december 2014 bij Sehmi Kulwant en zijn 
collega’s in het Moorfields Eye Hospital in London geweest. Het Moorfields Eye Hospital is 
het oudste in zijn soort in Europa, het werd op 25 maart 1805 opgericht. Het huidige gebouw 
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is sinds 1899 in gebruik en nieuwbouw is gepland. Reden nu eens te kijken in de sfeervolle 
oude gebouwen, gelegen in de Londense wijk City of London. Met Cityjet is vliegen vanaf 
Rotterdam eenvoudig en voordelig mogelijk, in Londen begeleide onze collega Colin 
Clements ons op Docklands Railway en in de overvolle ‘Tube’, zoals de metro ter plekke 
heet. 
Het Moorfields Eye Hospital is ingericht op massaproductie. De afdeling fotografie huist er in 
de kelders, kleine balies en even kleine wachtkamers zijn de voorpost voor de efficiënt 
opgezette afdeling. Er gebeurt relatief weinig op afspraak, alles wordt ad-hoc gedaan. Men 
heeft relatief kleine werkruimten, waar soms ook nog twee apparaten naast elkaar staan. Er 
staan een grote hoeveelheid Topcon OCT’s (Topcon 2000), naast Topcon funduscamera’s van 
diverse types. 
Daarnaast is er een Heidelberg Spectralis Multicolor Ultra widefield en een Optos 200. Voor 
de laatste twee geldt dat het er een beetje vanaf hangt welke van de twee gebruikt wordt. 
Soms is de 100° beeldhoek  van de widefield Spectralis op zich voldoende, maar 
overstekende oogkassen en wenkbrauwen kunnen erg in de weg zitten en reden zijn de 
Optos 200 te gebruiken.  
Ook de spleetlampcamera in het Moorfields is van Topcon. Men heeft er twee, één in de 
oudbouw en één in de naastgelegen nieuwere kinderoogheelkunde kliniek. Daar staan ook 
een Spectralis en een Topcon funduscamera. Fotografen rouleren tussen beide klinieken met 
regelmaat om zowel met de heel jonge als met de heel oude patiënt voeling te houden. 
Collega Sehmi was ons vergeten, maar door Becky Smith en haar collega’s werden we 
minstens zo gastvrij onthaald. Many thanks! 
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Op vrijdag 6 maart zal er een informeel OFN voorjaarssymposium plaats vinden op de 
afdeling oogheelkunde van het LUMC in Leiden. 

 
 
Het thema voor dit symposium is “Melanomen”.  
15.00 uur Ontvangst leden en Kascontrole 2014 
15.25 uur Openingswoord Patricia van Hilten  
15.30 uur Marina Marinkovic & Katinka v.d. Spek 
Titel volgt                            
16.30 uur Borrel  
17.30 uur afsluiting 
 
Aansluitend zal een informeel diner plaats vinden in Café-Restaurant de Bruine Boon, 
Stationsweg 1, 2312 AS Leiden. De kosten voor dit diner zijn voor eigen rekening. 
Deelname aan het symposium is voor OFN leden geheel gratis en voor niet-leden niet 
toegankelijk. 
 
Inschrijven kan via info@oogfotografie.nl tot 20 februari 2015, graag aangeven of je 
deelneemt aan het diner. 
Graag verwelkomen we je op 6 maart 2015. 
Met vriendelijke groet, 
Katinka v.d. Spek, Gerard de Graaf, Wil Barkmeijer en Patricia van Hilten 
 
OFN stereofotocursus 2015 
 
De foto’s die we in het dagelijks leven maken zijn doorgaans slechts twee dimensioneel. de 
hoogte en breedte worden prima weergegeven maar de derde dimensie, de diepte, zien we 
niet. Toch is het ook in de oogheelkunde mogelijk intra-oculaire 3D foto’s te maken.  
Voor wetenschappelijke studies, maar ook voor eigen inzicht in pathologie, kan het 
noodzakelijk of nuttig zijn om stereo-opnamen te maken. Dat kan in kleur, maar ook tijdens 
angiografie is het mogelijk om 3D foto’s te maken. Moeilijk? Er zijn een aantal voorwaarden 
waaraan een goed geslaagde stereofoto moet voldoen, verder is het vooral een kwestie van 
heel veel gaan doen. 
Gerard de Graaf (Het Oogziekenhuis Rotterdam) is lid van de Nederlandse Vereniging voor 
Stereofotografie en maakt sinds 1994 stereo-opnamen, zowel in de oogheelkunde als 
daarbuiten. Op zaterdagochtend 29 mei 2015 zal in het Oogziekenhuis Rotterdam een cursus 
stereo fundusfotografie worden gegeven die vooral bedoeld is voor fotografen /TOA’s en 
optometristen die al enkele jaren ervaring met fundusfotografie hebben. De cursus wordt 
gegeven door Gerard de Graaf, bijgestaan door Patricia van Hilten. Normaal gesproken 
wordt van cursisten verwacht dat ze één oog laten wijddruppelen om zelf ook 
gefotografeerd te worden. Bij voldoende belangstelling voor deze cursus zullen we zorgen 
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voor patiënten, zodat de cursisten zelf hun volledige diepte zien houden om de resultaten te 
kunnen beoordelen. 
 

 
The Heidelberg Engineering Academy zal op 16 en 17 oktober 2015 het 13e internationale 
SPECTRALIS Symposium organiseren in Valencia, Spanje 
 
8ste OFN Symposium vrijdag 2-10-2015 
Op vrijdag 2 oktober zal alweer het 8ste OFN symposium plaats vinden in de Gehoorzaal van 
het Oogziekenhuis in Rotterdam. Deze dag zal iets ander van opzet zijn dan je van ons 
gewend bent. 
Het symposium zal in de ochtend starten met workshops in de Gehoorzaal van 10:00-12:00 
uur met aansluitend de lunch en om 13:00 uur de start van de lezingen. 
In het nieuwe jaar zullen we je meer uitleg geven over de opzet van deze workshops. 
Het voorlopige middagprogramma zal er als volgt uit zien; 

13.00 uur Prof.Dr. Hans Lemij, Het Oogziekenhuis, Rotterdam 
   Stereo papil fotografie 

13.30 uur Dr. Lisanne Balk, Vumc, Amsterdam 
 “SD-OCT bij multiple sclerose” 

14.00 uur Dr. Jan Willem Beenakker, LUMC, Leiden 
  “oogMRI” 
 
14.30 uur ? 
  Titel volgt 

15.00 uur Koffie en thee pauze 

15.30 uur ? 
 Titel volgt 

16.00 uur Katinka van der Spek, LUMC, Leiden 
Titel volgt 

16.30 uur Colin Clements, OIA member, Londen, UK 

Titel volgt 

17.00 uur Borrel & hapjes 
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Voor OFN leden zal de voorinschrijving starten op 1 maart 2015. Vanaf 1 april 2015 hebben 
ook niet OFN leden de mogelijkheid om zich in te schrijven. 
De kosten die verbonden zijn aan dit symposium: 
 

 Voor leden € 50,00 
 Voor niet leden € 85,00 
 Bij betaling op de dag van het symposium € 100,00 

 
Zodra de betaling op rekeningnummer NL56 INGB 0005 3171 34  ten name van OFN 
Leiderdorp is ontvangen, sturen wij u een bevestiging en is uw reservering definitief. Op 
annuleringen na 15 september kunnen wij helaas geen restitutie geven. 
Voor meer informatie en inschrijvingen www.oogfotografie.nl. 
 

 
 
 
Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors: 
 
Medical Workshop 
Laser Vision 
Laméris Ootech 
Zeiss 
I-Optics 
Optronica Service 
HOI Holland Optical Instruments 
Simovision 
Het Oogziekenhuis Rotterdam 
Het Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp en Alphen aan den Rijn 
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