
   

   
 

Voorjaarssymposium NVvO op maandag 23 maart 2020 te Bunnik 
 

Wij nodigen u uit om het voorjaarssymposium van de Nederlandse Vereniging van 
Orthoptisten bij te wonen, dat gehouden wordt op maandag 23 maart 2020 te Bunnik. 
 

Inschrijving is alleen mogelijk door het invullen van het digitale inschrijfformulier  

https://www.orthoptisten.info/alv 

Het inschrijfformulier kunt u vinden op het openbare deel van de website 
www.orthoptisten.info. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw inschrijfgegevens. 

Uw inschrijving voor het middagsymposium is definitief na ontvangst van de inschrijfkosten. 
Bij inschrijving en betaling vóór 12 maart 2020 bedragen de kosten € 40,00 voor leden en  

€ 75,00 voor overige deelnemers. Het maximale aantal deelnemers voor het 
middagsymposium is 250 personen. Bij bereiken van het maximale aantal deelnemers wordt 
de inschrijving voor het symposium gesloten. Let op dat uw betaling uiterlijk donderdag 12 
maart 2020 is bijgeschreven op bankrekeningnummer NL68INGB0000277768 ten name van 
de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten te Veldhoven. 

U dient wel uw aanwezigheid te bevestigen door het plaatsen van uw handtekening op de 
aanwezigheidslijst. 

Kostenloze afmelding is mogelijk tot en met maandag 16 maart 2020 door een mail met uw 
naam, bankgegevens en betaaldatum  te sturen naar penningmeester@orthoptie.nl met als 
titel ‘afmelding’. De inschrijfkosten worden begin april 2020 aan u retour gestort. 

Indien u dieetwensen heeft kunt u dit doorgeven via ALV@orthoptie.nl. 

 
Locatie: 
Het voorjaarssymposium wordt gehouden in het Postillion Hotel te Bunnik (Baan van Fectio 
1, Bunnik). 
 
Het voorlopige programma van het symposium vindt u onder deze uitnodiging. De definitieve 
versie kunt u vanaf maandag 9 maart 2020 downloaden van de website www.orthoptie.info. 

  
Namens het bestuur van de NVvO, 

Nadina Roth, organisatie ALV 
Nederlandse Vereniging van Orthoptisten 
 

ALV@orthoptie.nl   
06-16687145 

https://www.orthoptisten.info/alv
mailto:penningmeester@orthoptie.nl
mailto:ALV@orthoptie.nl


   

   
 

Programma voorjaarssymposium  
 
13:30 uur  Opening en welkom  
 
13.35 uur  Uitreiking Jonkersprijs  

Eens per 3 jaar kent de Stichting tot Bevordering van de Orthoptie de 
Jonkersprijs toe aan de auteurs van de drie beste wetenschappelijke 
publicaties uit het groot Nederlands taalgebied op het kennisgebied van de 
ontwikkeling en/of de pathofysiologie van het binoculair zien dan wel de 
therapie van het gestoord binoculair zien.   

Het bestuur van de Stichting tot Bevordering van de Orthoptie, in 1995 
opgericht door dr. G.H. Jonkers, oogarts en mede oprichter van de 
Nederlandse orthoptie-opleiding, zal de Jonkersprijzen uitreiken aan de 
winnaars, waarna elke winnaar zijn "Jonkers-voordracht"  zal houden.  

 
15:00 uur  Pauze 
  
15:20 uur  Homocystinurie en ooglens complicaties 

Prof. Dr. Henk J. Blom, Laboratory Specialist of Clinical Genetics Metabolic 
Unit, Department of Clinical Genetics, Center for Lysosomal and Metabolic 
Diseases. ErasmusMC, Rotterdam 

Homocystinurie oftewel cystathionine beta-synthase deficiëntie is een relatief 
zeldzame stofwisselingsziekte. Bij deze aandoening loopt de metabolisme 
van methionine slecht, waardoor dergelijke patiënten een sterk verhoogde 
homocysteïne en methionine in bloed en urine hebben. Deze ziekte kan 
gepaard gaan met trombo-embolische events, osteoporose, mentale retardatie 
en andere neurologische complicaties. Het meest consistente en meestal 
eerste symptoom is een progressieve myopie op jonge maar ook vaak pas op 
volwassen leeftijd, die dan verder evolueert naar lensdislocatie. 
Deze aandoening kan men makkelijk uitsluiten door homocysteine in bloed te 
bepalen. Elk klinisch chemisch laboratorium in Nederland voert deze bepaling 
uit. 
De gemiddelde leeftijd van diagnose is ongeveer 24 jaar maar de jongste 
patiënt was slechts 1 jaar en de oudste al 62. Deze stofwisselingsziekte kan 
men behandelen met een dieet, betaïne, vitamine B6 en folaat en leidt tot 
flinke verlagingen van de homocysteine waarde. Behandeling voorkomt 
verdere klinische complicaties en stopt de ontwikkeling tot lensdislocatie. 

Deze voordracht dient om de awareness van deze ziekte te verhogen in de 
oogheelkunde en op die manier de patiënten sneller te kunnen diagnosticeren 
en behandelen. 



   

   
 

  
16:00 uur  Oogtics bij het syndroom van Gilles de la Tourette  
  

Ruth Boer-van der Linden, orthoptist Oogzorgcentrum Stedendriehoek en 
Oog-en Oorzorgcentrum Noordwest Veluwe 
 
De paden van de Gilles de la Tourette-patiënt en de orthoptist lijken elkaar tot 
nu toe niet zo vaak te kruisen. Maar misschien hebben wij juist datgene te 
bieden dat een deel van hen nodig heeft. 
Het Syndroom van Gilles de la Tourette is een tic-stoornis. Naar schatting 
heeft 1 op de 100 personen een variant van Tourette. Van deze patiënten 
krijgt meer dan de helft in zijn leven te maken met oogtics. De meest bekende 
tic is de knipper-tic, maar er blijken er veel meer te zijn. 
Tijdens deze presentatie wordt kort uitgelegd wat Tourette inhoudt. Wat 
gebeurt er in de hersenen bij een tic en hoe voelt dat voor de patiënt? Hoeveel 
invloed heeft hij of zij op deze bewegingen en geluiden? Hoe hinderlijk zijn de 
tics? 
Daarna zullen we wat uitgebreider stilstaan bij een aantal tics die betrekking 
hebben op de ogen. Aan de hand van casussen kijken we naar de impact van 
deze tics op de patiënt. Ook zullen we nagaan wat wij als orthoptisten voor 
deze patiënten kunnen betekenen. 
 

16.15 uur  Sluiting  
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