Rotterdam, 19-02-2016

Geachte collega ,
Graag nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan bovenstaande refereeravond. De onderwerpen die aan bod
komen zijn: ‘endotheliale hoornvliesaandoeningen – bestaan deze écht?’ en ‘keratoconus – een mysterie?’
Bijgevoegd treft u het volledige programma.
Deze avond vindt plaats op donderdag 10 maart 2016 op onze locatie Laan op Zuid 88, te Rotterdam. Vanaf 17.00
uur is er een inloop met een lichte maaltijd in de vorm van een buffet.
Voor deze refereeravond zijn CME-credits toegekend.
Graag vernemen wij of u aanwezig zult zijn bij deze refereeravond. Aanmelden kan door het versturen van een email naar info@hoornvlieskliniek.nl, via het inschrijfformulier op www.niios.com/refereeravond of door
bijgevoegde antwoordstrook per fax te versturen naar 010-2974440.
Graag verwelkomen wij u 10 maart 2016.
Met vriendelijke groet,

dr. Gerrit Melles

dr. Lamis Baydoun

dr. Isabel Dapena

dr. Vasilis Liarakos

Bijlage: Programma Refereeravond ‘Hoornvliesaandoeningen: de laatste stand van zaken’

Hoornvliesaandoeningen: de laatste stand van zaken
Programma - donderdag 10 maart 2016
17.00 – 18.00 uur

Welkom met ‘drinks and bites’

18.00 – 18.10 uur

Introductie

18.10 – 19.10 uur

Endotheliale hoornvliesaandoeningen - bestaan deze écht? *
- Zainab Baksoellah: Endotheliale keratoplastiek: toen en nu
- Hilde van Esch: Fuchs endotheel dystrofie en andere endotheliale aandoeningen
- Lamis Baydoun: Hoornvliesaandoeningen en keratoplastiek: Wat, wanneer en hoe
behandelen?
- Lisanne Ham: What about DMEK? Een update
- Vragen en discussie

19.10 – 19.25

Pauze met koffie en thee

19.25 – 20.25

Keratoconus - een mysterie? *
- Ruth Quilendrino: Keratoconus: verschuiving naar veiligere behandelingsmogelijkheden
- Henny Otten: Contact lens fitting bij Keratoconus; een uitdaging!
- Thomas Müller: UV-Crosslinking: de juiste behandeling voor progressieve Keratoconus?
- Korine van Dijk: What is new? ‘Bowman Layer’ transplantatie voor gevorderde
Keratoconus
- Vragen en discussie

20.25 – 20.35

Quiz

20.35 – 20.40

Vinamr Rastogi – Piano – nocturne no.2 (opus 9 no. 2) van Chopin

20.40 – 21.30

Afsluiting met ‘drinks and bites’
* Presentaties zijn afwisselend Nederlands- en Engelstalig

Deze refereeravond is mede mogelijk gemaakt door:

