
 

info@oogfotografie.nl 
www.oogfotografie.nl 

Workshop fundusfotografie, Fluorescentie Angiografie  (FAG) en ICG 
 
Op 28 maart 2015 organiseren we weer een workshop fundusfotografie, Fluorescentie Angiografie  (FAG) en 
ICG voor mensen met weinig of geen ervaring met fundusfotografie en voor mensen met ervaring in 
fundusfotografie. Op deze dag behandelen we voor diegene met weinig ervaring, fundusfotografie, 
Fluorescentie Angiografie  (FAG)  simulatie m.b.v. roodvrij fotografie en screening met een non-mydriatic 
camera. 
Voor diegene met ervaring behandelen we fundusfotografie, Fluorescentie Angiografie  (FAG) en ICG. Er zullen 
ook FAG’s en ICG’s  gemaakt worden bij patiënten onder leiding van Dr. J.P. Martinez Ciriano, oogarts van het 
Oogziekenhuis. 
 
Deze dag zal plaats vinden in de bestuurskamer en de afdeling fotografie van Het Oogziekenhuis in Rotterdam. 
 
Ontvangst: 9.30 uur 
Afsluiting: 16.15 uur 
 
Aantal deelnemers per workshop: maximaal 12 (er zijn nog enkele plaatsen bechikbaar) 
 
De kosten voor deelname aan deze workshop zijn €275,00 per persoon voor OFN leden en €325,00 voor niet 
leden (inclusief koffie/thee/lunch en hand-out). 
 
Opgeven kan via de website www.oogfotografie.nl. of stuur een e-mail naar  info@oogfotografie.nl.  
Bij annulering tot 1 maart 2015 krijgt u het gehele bedrag teruggestort. 

Bij annulering vanaf 1 maart 2015 krijgt u 50% teruggestort. 

Bij annulering vanaf 23 maart 2015 kan geen geld worden teruggestort. 
 

 

Workshop stereofotografie 

 
 
Zaterdag 30 mei 2015 9.00 – 13:00 uur 
Het Oogziekenhuis Rotterdam, bestuurskamer en de afdeling fotografie 
9:00-11:00 uur theorie van de stereofotografie 
11:00-13:00 uur praktijk stereofotografie 

 
Voorwaarden deelname: 
Minimaal 2 jaar ervaring in het maken van fundusfoto’s en/of FAG’s. 
Je mag niet bekend zijn met een amblyopie. 

 
Minimaal 12 deelnemers en maximaal 20 deelnemers 
De kosten voor deelname aan deze workshop zijn €150,00  per persoon voor OFN leden en €175,00 voor niet 
leden.  
Opgeven kan via de website www.oogfotografie.nl. of stuur een e-mail naar  info@oogfotografie.nl.  

 
Bij annulering tot 1 mei 2015 krijgt u het gehele bedrag teruggestort. 

Bij annulering vanaf 1 mei 2015 krijgt u 50% teruggestort. 

Bij annulering vanaf 29 mei 2015 kan geen geld worden teruggestort. 
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Workshop “Fundus Autofluorescentie (FAF)” 

 

 
 
Op 29 mei 2015 zal er weer een workshop “fundus autofluorescentie (FAF)” in Het Oogziekenhuis in Rotterdam 
worden gegeven. De volgende onderwerpen zullen aanbod komen: 
 

 Lipofuscine 

 Geschiedenis van de fundus autofluorescentie 

 Imaging techniek van de autofluorescentie 

 Fundus autofluorescentie met de confocal Scanning Laser Opthalmoscope 

 Fundus autofluorescentie met de funduscamera 

 Near-Infrared fundus autofluorescentie 

 Pathologie aan de hand van fundus autofluorescentie beelden 

 
De training zal in totaal ongeveer 2 uur duren, waarna er nog ruimte zal zijn voor vragen. Om de training inter-
actief te houden streven we naar maximaal 24 deelnemers per workshop (minimaal aantal deelnemers 15). 

 

 

 
De kosten voor deelname aan deze workshop zijn €50,00 per persoon voor OFN leden en €75,00 voor niet 
leden.  
Opgeven kan via de website www.oogfotografie.nl. of stuur een e-mail naar  info@oogfotografie.nl.  

 
Bij annulering tot 1 mei 2015 krijgt u het gehele bedrag teruggestort. 
Bij annulering vanaf 1 mei 2015 krijgt u 50% teruggestort. 

Bij annulering vanaf 25 mei 2015 kan geen geld worden teruggestort. 
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