
 
 

 
 
 
 
 
Op dinsdag 17 april 2018 zal het voorjaarssymposium van de Nederlandse Vereniging van 
Orthoptisten plaatsvinden in BOVAGhuis, Kosterijland 15 te Bunnik. 
Deelname is mogelijk door invullen en versturen van het inschrijvingsformulier 
https://www.orthoptisten.info/alv17april Uw inschrijving is definitief na ontvangst van de 
deelnamekosten. Uw inschrijving moet vóór 6 april 2018 zijn ontvangen. 

 

Programma voorjaarssymposium 2018 

 

13:30 – 13:35  Opening 
 

13:35 – 14:00  Een bifocale bril bij kinderen met Down Syndroom. 

Mw. C. de Weger – Zijlstra MSc, orthoptist en klinisch epidemioloog 

In een multicentre randomized controlled trial is het effect van een bifocale 
bril vergeleken met een unifocale bril bij kinderen met Down syndroom. 15 
locaties verspreid over Nederland deden mee aan dit onderzoek. De 
(voorlopige) resultaten op de visus nabij (uncrowded en crowded) en veraf 
worden gepresenteerd. 

 

14:00 – 15:00  Workshop sensoriek 

   Mari Gutter MSc en Rhodé Bregman MEd, orthoptisten en docenten HU 

Het onderzoek naar de sensoriek is één van de core business van ons werk als 
orthoptist. Met dit onderzoek bepalen we onder andere of een patiënt 
binoculair zien heeft of dat een patiënt dubbel zou kunnen gaan zien na een 
operatie. Maar de uitkomsten van het sensorisch onderzoek kunnen beïnvloed 
worden door de manier waarop iets gemeten wordt. Meten we echt wat we 
willen weten? 
Tijdens deze workshop zal er naast de theorie over de sensoriek geoefend 
worden aan de hand van casuïstiek, zodat de kennis over sensoriek weer 
opgefrist gaat worden. 

 

15:00 – 15:30  PAUZE 

 

https://www.orthoptisten.info/alv17april


 
 

 

 

 

 

15:30 – 16:30  Workshop mindmap strabismus-operatie 

   Mari Gutter MSc en Rhodé Bregman MEd, orthoptisten en docenten HU 

Het plannen van een strabismusoperatie is een complex proces en omvat 
verschillende variabelen. Wanneer een orthoptist een plan voor strabismus 
chirurgie maakt, neemt hij/zij deze variabelen vaak automatisch mee in de 
overweging tot een definitief plan.  
Er is een mindmap 'Primaire Strabismus-chirurgie' ontwikkeld met als doel het 
plan voor strabismusoperaties te standaardiseren. Tijdens deze workshop 
maak je kennis met deze mindmap en zal er met behulp van casuïstiek 
geoefend worden met het gebruik hiervan. 
 

16:30 – 16:35  Afsluiting 

 

Posters in hal: 

1) ‘Effectmeting oogdruppelboekje’ - Heleen Veen en Florine Pilon 
2) A three year follow-up study of atropine treatment for progressive myopia in 

Europeans- Jan Roelof Polling, Emily T.C. Tan, Willem L. Tideman, Caroline C.W. 
Klaver; Erasmus MC 

3) ‘Telemil, het bifocale kinderglas?!’ – Tessa Blom 
4) ‘The significance of Bell's phenomenon in double elevator palsy’ - Linda Groenveld 
5) 'Strabismus surgery in patients with Parkinson's disease' – OZR 
6) 'Silent sinus syndrome and eye motility disorders' - OZR 

 

 


