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OFN Nieuwsbrief januari 2014 

Ook dit jaar willen we je niet onthouden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 

beeldvormende technieken. 

2014 zal weer een enerverend jaar worden met naast het NOG, ICOP in Toronto en het OFN 

symposium in het najaar. 

  

Wil, Gerard, Patricia 

 

 

 

 

 

 

Van 1 tot 3 mei 2014 wordt de ICOP in Toronto gehouden. Voor de “vroege vogels” onder ons is er al 

de mogelijkheid om je te registreren via www.opsweb.org/?page=ICOPRegistration 
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Workshop Fundus en FAG fotografie 

 

Op 22 maart 2014  zal er weer een workshop fundus en FAG fotografie, een cursus voor mensen met 

weinig of geen ervaring met fotografie en voor mensen met ervaring met fotografie . Op deze dag 

behandelen we fundusfotografie, Fluorescentie Angiografie  (FAG)  simulatie m.b.v. roodvrij 

fotografie en screening met een non-mydriatic camera voor de mensen met weinig of geen ervaring. 

Voor de mensen met ervaring worden er FAG’s gemaakt bij patiënten in samenwerking met Dr. 

T.O.A.R. Missotten. 

 

Deze dag zal plaats vinden in de bestuurskamer en de afdeling fotografie van Het Oogziekenhuis in 

Rotterdam. In de ochtend is er een theorie gedeelte en in de middag een praktijk gedeelte. 

 

Ontvangst: 9.30 uur 

Afsluiting: 16.00 uur 

Aantal deelnemers per workshop: 12 (minimaal 10) 

De kosten voor deze workshops bedragen €275,= (inclusief koffie/thee/lunch en hand-out). 

 

Opgeven kan via www.oogfotografie.nl Graag ondervermelding of je wel, geen of weinig ervaring 

hebt met fundus c.q. FAG fotografie. Geef ook even aan wat je exacte leerdoel is. Mochten we bij het 

maken van de indeling eventueel nog vragen hebben dan nemen we contact met je op. 

Zodra het bedrag van €275,= op de rekening van de OFN (rekeningnummer 5317134) staat ben je 

definitief ingeschreven. 
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                  Workshop 2010 Screening 

 

                Workshop 2010 FAG en ICG 
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OFN Symposium 2014 

Vrijdag 3 oktober Het Oogziekenhuis Rotterdam 

Op vrijdag 3 oktober zal het OFN symposium weer plaatsvinden in de Gehoorzaal van Het 

Oogziekenhuis in Rotterdam. De ontvangst zal zijn om 12.00 uur en de start van het programma om 

13.00 uur. We zijn nu al weer druk bezig om een interessant programma te organiseren. Afgelopen 

najaar waren de aanmeldingen overweldigend en hebben we met een wachtlijst moeten werken. 

Mocht je verzekerd willen zijn van een toegangsbewijs? Vanaf januari 2014 starten we met de voor 

inschrijvingen via onze website www.oogfotografie.nl 

 

Henk Luurtsema 

Onze collega fotograaf en TOA Henk Luurtsema sinds 1995 werkzaam bij het UMCG gaat pensioen! 

 

N.O.G. 
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NOG 208e jaarvergadering: 

Woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 maart (niet zoals eerder vermeld ook op de zaterdag) 

MECC Maastricht 

 

Accreditatiepunten OFN symposium voor  TOA’s 

 

 

KABIZ is de organisatie die het kwaliteitsregister en de accreditatie’s voor de TOA’s verzorgd. Om 

voor accreditatiepunten voor ons symposium in aanmerking te komen moet de OFN echter €200,00 - 

€300,00 per jaar betalen. Het NOG en de optometristen vereniging berekenen hier geen kosten voor 

en geven accreditapunten uit op basis van het aangeboden programma. We zouden dan ook 

genoodzaakt zijn om de toegangsprijs te verhogen. Het bestuur heeft er voor gekozen om dit niet te 

doen omdat anders een groot deel van onze leden zouden moeten op draaien voor de kosten van 

een klein deel van onze leden. TOA’s hebben wel de mogelijkheid om het symposium op te voeren 

als zijnde “Deelname aan niet geaccrediteerde scholing” door het OFN programma zelf te uploaden 

worden alsnog de 4  accreditatiepunten verkregen.  
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Een terugblik op 4 oktober 2013 

 

 

Op vrijdag 4 oktober was Het OOgziekenhuis Rotterdam plaats van samenkomst voor het 6e OFN 

Symposium. Dr. A. Ossewaarde- van Norel (UMC Utrecht) ging door op ICG-angiografie en het 

beoordelen ervan, Prof. Dr. C.C.W. Klaver (EMC Rotterdam) bracht een boeiende voordracht over De 

rol van imaging bij erfelijke netvliesaandoeningen, Prof. Dr. A. Rothava (EMC Rotterdam) bracht 

Update in uveitis: nieuwe diagnoses en behandelingsmogelijkheden.  

 

Prof. Dr. A.D.A. Paridaens (Het Oogziekenhuis: Knobbels en bobbels rond het oog) en Dr. F.D. 

Verbraak (AMC Amsterdam: FAG/ICG/OCT Imaging in uveitis) hielden zeer gewaardeerde 

voordrachten met veel imaging-voorbeelden. Erg nuttig voor hen die op genoemde terreinen niet 

dagelijks patiënten zien. Prof.Dr. J. de Boer (ROI, Rotterdam) ging in op de experimentele oct die 

momenteel in het ROI ontwikkeld wordt door een groep fysici en artsen. Onze collega-fotograaf Jack 

Weeda (UMC Nijmegen: Stereo-fotografie, simultaan fag en icg dmv cocktail en wide-field 

angiografie) toonde zich een waardig opvolger van 3D nestor Albert Aandekerk door zijn 3D-

voordracht met behulp van het anaglyfensysteem ook in 3D te projecteren.  

 

De industrie was present in de vorm van de firma’s Lameris en Laservision. De opkomst voor het 6e 

symposium was zodanig groot dat we op zeker moment een wachtlijst moesten instellen voor 

nieuwe aanmeldingen; beste bewijs dat de OFN-symposia zich een goede plaats in de Nederlandse 

oogheelkundige wereld verworven hebben. 
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SCOPE 

 

Voor de “Blikvanger” van Scope zijn we weer opzoek naar mooie en of bijzondere oogheelkundige 

foto’s. Dus kijk je archief even na en stuur je foto van het menselijk op. Bij voorkeur spleetlamp of 

retina fotografie. De afbeelding mag maximaal 2500 pixels breed zijn en moet in JPEG formaat 

worden aangeleverd.  

We kijken weer uit naar de inzendingen in onze emailbox info@oogfotografie.nl 

 


