
 

 
 
Algemene Ledenvergadering NVvO op vrijdag 22 november 2019 te Bunnik 
 
 
Aan de leden en aspirant-leden van de NVvO, 
 
Wij nodigen u uit om de 140e algemene ledenvergadering en het najaarssymposium van de 
Nederlandse Vereniging van Orthoptisten bij te wonen, die gehouden worden op vrijdag 22 
november 2019 in Bunnik. 
 
Inschrijving is alleen mogelijk door het invullen van het digitale inschrijfformulier  
https://www.orthoptisten.info/alv-22-november 
 
Het inschrijfformulier kunt u ook vinden op het openbare deel van de website 
www.orthoptisten.info. 
 
U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw inschrijfgegevens. 
 
Deelname aan alleen de algemene ledenvergadering is gratis, u heeft geen recht op een 
lunch. Wel dient u zich via het formulier in te schrijven. 
 
Uw inschrijving voor het middagsymposium is definitief na ontvangst van de inschrijfkosten á 
25 euro. Let op dat uw betaling uiterlijk donderdag 14 november 2019 is bijgeschreven op 
bankrekeningnummer NL68INGB0000277768 ten name van de Nederlandse Vereniging van 
Orthoptisten te Veldhoven. 
Indien uw betaling niet tijdig is ontvangen bedragen de inschrijfkosten 35 Euro. U ontvangt 
dan wel (geaccrediteerde) scholingspunten voor het middagsymposium, maar geen 
aanwezigheidscertificaat voor het ochtendprogramma. U dient wel uw aanwezigheid te 
bevestigen door het plaatsen van uw handtekening op de aanwezigheidslijst. 
 
Let op: Aangezien er tijdens het middagprogramma workshops aangeboden worden is 
er maximaal plaats voor 200 leden. VOL = VOL. 
 
Kosteloze afmelding is mogelijk tot en met donderdag 14 november 2019 door een mail met 
uw naam, bankgegevens en betaaldatum te sturen naar penningmeester@orthoptie.nl met 
als titel ‘afmelding’. De inschrijfkosten worden begin december aan u retour gestort. 
 
Indien u dieetwensen heeft kunt u dit doorgeven via ALV@orthoptie.nl. 
 
 

https://www.orthoptisten.info/alv-22-november
mailto:penningmeester@orthoptie.nl


Locatie: 
De 140e algemene ledenvergadering en het najaarssymposium worden gehouden in BOVAG 
gebouw, Kosterijland 15, 3981 AJ te Bunnik  
U bent die dag bereikbaar op telefoonnummer 030- 6595211. 
 
De definitieve agenda en het programma van het symposium vindt u onder deze uitnodiging. 
 
Aanmelding tijdens de algemene ledenvergadering: 
Aanmelding voor de algemene ledenvergadering of voor de gehele dag (algemene 
ledenvergadering inclusief middagprogramma) is mogelijk tussen 9:15 tot 10:00 uur in de 
foyer en aansluitend aan het ochtendprogramma bij de bestuurstafel in de vergaderzaal. 
Inschrijving bij alleen deelname aan het middagprogramma is mogelijk om 15:00 in de zaal. 
Certificaten voor het ochtendprogramma worden alleen ’s ochtends verstrekt en na 
persoonlijke plaatsing van uw handtekening. 
  
Namens het bestuur van de NVvO, 
 
Elfi Dijkers, organisatie ALV 
Nederlandse Vereniging van Orthoptisten 
 
ALV@orthoptie.nl   
06-53156442    
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140e Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten 
op vrijdag 22 november te Bunnik  
  
9:30  uur  Ontvangst koffie/ thee  

De inschrijving is geopend tussen 9:15 uur en 10:00 uur  
 

10.00 uur  Aanvang huishoudelijke vergadering  
AGENDA:  

1. Opening  
2.  Notulen ledenvergadering 04-04-2019  
3.  Ingekomen stukken  
4.  Periodiek aftreden M.W.G van Genesen, algemeen bestuurslid, herkiesbaar  

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

5.  Nieuws van bestuur  
6.  Nieuws van commissies   
7.  Nieuwe criteria KP  
8.  Project toekomstverkenning  
9.  PR-commissie  
10.  Begroting 2020   
11.  Richtlijn “Richtlijn druppelen voor refractie in cycloplegie” 

Op de website staat de definitieve, aangepaste versie van de richtlijn 
12.  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, secretaris@orthoptie.nl.  
  
12.30 uur Lunch  
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Programma najaarssymposium 2019:  
  
13:15- 13:45 Het gebruik van 3D-printen bij kinderen met Down-syndroom  

Pieter Jonckheer,  MAAT! 
Inhoud zie PDF-format  op website NVvO 

  
13:45 – 14:00 Juridisch belang van Protocollen en richtlijnen.   

Theo Bisschops, adviseur NVvO  
  
14:00 – 14:20 korte pauze voor ombouwen van de zaal door BOVAG  
  
In de workshops wordt op actieve wijze aandacht besteed aan protocollen en richtlijnen die 
zijn ontwikkeld door de NVvO. Een workshop duurt 45 minuten. Er zal in groepen van 
maximaal 20 personen worden gediscussieerd over orthoptische protocollen en 
richtlijnen aan de hand van casuïstiek, quiz-vragen en/of stellingen. Deelname aan de 
workshop van uw keuze maakt u tijdens het invullen van het inschrijfformulier. 
  
14:20 – 15:05 Start eerste ronde workshops  

1. Richtlijn Oogdruppels in de orthoptie  
2. Richtlijn Amblyopie in combinatie met de databank amblyopie  
3. Richtlijn Orthoptie en kinderen met leesproblemen  
4. Financiering orthoptische zorg  
5. Orthoptisch protocol bij kinderen met Down-syndroom  

  
15:05 – 15:30 Einde eerste ronde workshops/ pauze  
   
15:30 – 16:15 Start tweede ronde workshops  

1. Richtlijn Oogdruppels in de orthoptie  
2. Richtlijn Amblyopie in combinatie met de databank amblyopie  
3. Richtlijn Orthoptie en kinderen met leesproblemen    
4. Financiering orthoptische zorg  
5. Orthoptisch protocol bij kinderen met Down-syndroom  

  
16:15 Einde tweede ronde workshops  
  
16:20 Einde symposium  
  
   


