
 

Agenda 133e algemene ledenvergadering NVvO 
vrijdag 22 april 2016 te Bunnik 
 
10.00 uur  Ontvangst met koffie / thee 
10.30 uur Aanvang huishoudelijke vergadering 
 
  AGENDA: 

1. Opening 
2. Notulen algemene ledenvergadering 17-11-2015 
3. Ingekomen stukken 
4. Jaarverslag 2015 
5. Financieel jaarverslag 2015 
6. Verslag kascommissie 
7. Periodiek aftreden I. Kouters – Verwijlen, penningmeester, 

herkiesbaar 
Tegenkandidaten dienen zich uiterlijk 21 dagen voor de vergadering met 
schriftelijke toelichting aan te melden bij de secretaris. 

8. Nieuws van bestuur en commissies 
9. Databank Occlusietherapie 
10. Kwaliteit in een nieuwe wet 
11. Rondvraag en sluiting 

 
Voorstellen ter behandeling op deze vergadering dienen uiterlijk 21 werkdagen voor de 
vergadering met schriftelijke toelichting ingediend te zijn bij het secretariaat te bereiken 
via secretaris@orthoptie.nl.  
 
12.15 uur Lunch 
 
PROGRAMMA VOORJAARSSYMPOSIUM 2016 
 
13:30 – 13:35 uur Welkom 
 
13.35 – 14:10 uur Skew deviation 
 Mw S.P.A. van Hulst - Ginjaar, orthoptist LUMC 

In de voordracht wordt aandacht besteed aan de kenmerken, 
oorzaken en differentiaal diagnose van Skew Deviation. 
Er wordt ingegaan op de fysiologie met betrekking tot de Otolith 
Pathway, Otolieten en Ocular-tilt reaction en tot slot wordt de 
upright- supine test van Dr. A. Wong besproken. 
 

14:10 – 14:35 uur “Moet ik vandaag druppelen?” 
   Mw F. Pilon en mw H. Veen, orthoptisten Bartiméus 

Naast  ‘hallo, goedemorgen’ is dit een zin waar heel veel kinderen 
de spreekkamer mee binnenkomen. In de interviews met kinderen 
tijdens het project kinderparticipatie binnen Bartiméus stond 
oogdruppelen op de eerste plek van dingen die kinderen erg 
vervelend vonden. Of we dáár nou niet iets aan konden doen. Als 
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je dagelijks oogdruppels geeft, zul je vast wel eens denken: “Zo 
erg is die oogdruppel toch niet?” 
Gebrek aan controle leidt tot een verhoogd niveau van distress. 
Het verschaffen van informatie en het bieden van 
keuzemogelijkheden leidt tot een verhoogd gevoel van controle. In 
het project kinderparticipatie hebben we dit principe toegepast 
binnen de oogheelkundige praktijk van Bartiméus. 
Samen met de kinderen hebben wij een oogdruppelboekje 
ontwikkeld. Het gebruik hiervan geeft kinderen regie over een voor 
hen spannende situatie. In de presentatie zal ingegaan worden op 
de mogelijkheden om het oogdruppelboekje in te zetten in de 
orthoptische praktijk. 

   
14:40 – 15:10 uur Pauze 

 
15:15 – 15:50 uur  De betrouwbaarheid van de alternerende prisma cover test 
   Mw. E. de Jongh (MSc), orthoptist OZR 

Het meten van de scheelzienshoek is een van de dagelijkse 
onderzoeken die we als orthoptist uitvoeren. Maar hoe nauwkeurig 
is deze meting nu eigenlijk? En is deze test te vervangen door een 
digitaal apparaat?  
Hoeveel weten we over de (on)betrouwbaarheid van andere 
orthoptische testen? En beïnvloedt dit onze manier van werken?  
Veel interessante vragen en dus genoeg om over te discussiëren. 

 
15:50 – 16:25 uur Cerebraal visuele stoornissen (CVI) bij ernstig vroeggeboren 

kinderen 
   Dr. C.J.A. Geldof, neuropsycholoog Visio 

Ernstig vroeggeboorte is een risicofactor voor afwijkingen in de 
oculaire- en hersenontwikkeling met als gevolg visuele 
beperkingen. Naast orthoptische afwijkingen worden cerebraal 
visueel stoornissen (CVI) toenemend als beperking vermoed en 
herkend. Om meer zicht te krijgen op de aard en de ernst van CVI 
bij deze kinderen is in een geboortecohort 5-jarige ernstig 
vroeggeboren kinderen het oculomotorisch, visueel sensorisch, 
perceptief en aandacht functioneren uitgebreid onderzocht. 
Vervolgens is bekeken hoe een objectieve CVI classificatie 
samenhangt met visuele en gedragsmatige problemen in het 
dagelijks leven. Binnen het brede spectrum van 
ontwikkelingsproblemen van ernstig vroeggeboren kinderen bleek 
CVI een bescheiden plaats te hebben. De betekenis van de 
resultaten voor differentiaal diagnostiek en de orthoptische praktijk 
zal worden toegelicht. 

 
16:25 – 16:30 uur Sluiting 


