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Hartelijk welkom op onze 11de Nationale Hoornvliesdag!
Met de goede ervaringen van onze 10e Nationale Hoornvliesdag in gedachten, 
zijn wij verder gaan bouwen aan de combinatie van lezingen en interactieve 
bijeenkomsten. Wij zijn te gast in het LUMC in Leiden, een stad waar de Hoorn-
vlies Patienten Vereniging nauwe historische banden mee heeft. 
Voor het programma van vandaag beschikken wij weer over aparte zalen, zodat 
wij ook in kleinere groepen ervaringen kunnen uitwisselen.

Het thema is: ‘BEWEGING IN DE OOGZORG’  

De oogzorg kent vele ontwikkelingen. Op medisch gebied worden er grote 
stappen gezet, bovendien zijn de patiënten mondiger. De financiering wordt in 
steeds sterkere mate bepaald door de zorgverzekeraars, met hun vele polissen 
en andere keuzemogelijkheden. Kortom: de oogzorg is op veel gebieden volop 
in beweging.

Wij zullen daarom dit jaar niet alleen ingaan op de medische ontwikkelingen, 
we zullen ook ruim aandacht besteden aan het mondiger maken van u, zodat u 
nog beter kunt meedenken over de behandeling van uw hoornvliesaandoening. 
In de interactieve bijeenkomsten kunt u niet alleen uw vragen stellen aan de 
inleider van de bijeenkomst, graag daag ik u ook uit om uw persoonlijke
ervaringen te delen met de andere aanwezigen. Verbinden begint met delen.
Er wordt een sessie gehouden, waarin wij met u willen bespreken in welke mate 
u ons kunt helpen het werk van de HPV te continueren. 

Buiten de zalen is er, zoals ieder jaar, gelegenheid om ervaringen uit te
wisselen en in contact te komen met andere ervaringsdeskundigen.
Ook een rondgang langs de stands van onze sponsors in de hal is zeer zeker
de moeite waard! 

In de Algemene Ledenvergadering doen wij weer verslag van onze vereniging, 
waarbij we rekenen op uw aanwezigheid en instemming met het gevoerde 
beleid. De betreffende stukken zijn via de site www.oogvooru.nl met u gedeeld. 

We zijn blij met uw aanwezigheid en hopen op een actieve en leerzame dag voor u. 

Fred Metman (voorzitter)

VOORWOORD
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Tijd Onderwerp Spreker

09:30 - 10:30 Ontvangst

10:30 - 10:35 Inleiding dr. A. Rijneveld

10:35 - 11:00 Toekomst oogzorg Prof. dr. R.M.M.A. Nuijts 

11:00 - 11:20 Het poldermodel Mevrouw dr. A. Rijneveld

11:20 - 11:40 Tumoren van het oogoppervlak De heer drs. T. van Goor

11:45 - 12:10 ALV HPV bestuur

12:15 - 13:00 Lunch

13:00 - 13:45 Sessieronde 1

13:45 - 14:00 Wissel 

14:00 - 14:45 Sessieronde 2

14:45 - 15:15 Wissel en Pauze

15:15 - 16:00 Sessieronde 3

16:00 - 16:15 Wissel 

16:15 - 16:30 Afsluiting 

16:30 - 17:00 Borrel

PROGRAMMA
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Kosten rondom een 
hoornvliestransplantatie Mevrouw dr. Y.Y.Y. Cheng

Kunstmatige hoornvliezen,
hoe lang nog De heer H. Schuitmaker

De rol van apotheek bij
hoornvliesaandoeningen Mevrouw drs. J. van Paassen

Proefschrift: Beter zicht bij
hoornvliesafwijkingen met
verbeterde scleralens De heer H. Otten

Ontwikkeling contactlenzen De heer. A. de Vecht

Druppelen en verzorgen van het oog Mevrouw M.  Snouck Hurgronje -
 van de Ruit
Psychische aspecten van een
hoornvliesaandoening Mevrouw drs. E. Vreijsen 

Communicatie met de oogarts
voor en na de behandelingen Mevrouw dr. C. Antoine/M. Versteeg, MCM

De lerende patiënt Mevrouw M. de Wit/M. Versteeg MCM

De noodzaak van vrijwilligers De heer  L.F.M. Metman

Workshopindeling:

1: Proefschrift: Beter zicht bij hoornvlies- 
 afwijkingen met verbeterde scleralens
2:  Communicatie met de oogarts voor
 en na de behandelingen 
3: Kosten rondom een hoornvlies- 
 transplantatie
4: De rol van apotheek bij hoornvlies- 
 aandoeningen

Tweede sessie:
5: Ontwikkeling contactlenzen
6: Psychische aspecten van een
 hoornvliesaandoening

7: De lerende patiënt
8: Nog te bepalen

Derde sessie:
9:  Kunstmatige hoornvliezen,
 hoe lang nog?   
10: Druppelen en verzorgen
 van het oog
11: De noodzaak van vrijwilligers
12: N.t.b.

WORKSHOPS 
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BESTUUR

 

de heer
L.F.M. Metman
voorzitter

mevrouw A.C. van
Kalken-Alferink
redactie Oog voor U

mevrouw M. de Wit
website

de heer
M.J. Damen
penningmeester

mevrouw 
G. Hamelinck- Stratos
notuliste

de heer 
M. Janssen
secretaris a.i.

de heer prof.
C.C. Sterk
oogarts, wetenschap- 
pelijk adviseur
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PLENAIRE SPREKERS

 

 
Mevrouw dr. W.J. Rijneveld 

De inleiding van mevrouw dr. Rijneveld  heet “het Polder- 
model” en hierin zal zij inzicht geven hoe de verschillende 
partijen, nl. NTS (Nederlands Transplantatie Stichting),
Cornea bank, HPV (Hoornvlies Patiënten Vereniging),
Corneachirurgen, TRIP (Transfusie en transplantatie reactie
in patiënten), NOG (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap)
en EEBA (European Eye Bank Association) samenwerken in 
het veld van cornea donatie en transplantatie. 

Voorts is mevrouw Rijneveld vandaag de dagvoorzitter en
zal ze deze dag in goede banen leiden.

 
De heer prof. dr. R.M.M.A. Nuijts 

De heer prof. dr. Nuijts zal ingaan op
chirurgische technieken.

 
De heer drs. A.T. van Goor                                                                             

De heer van Goor zal vertellen over tumoren
van het oogoppervlak.
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comfortabel & veilig

T 088 - 900 80 80  |  www.vissercontactlenzen.nl

Bij Visser Contactlenzen zijn we 

volledig gespecialiseerd in 

alle soorten contactlenzen op 

medische indicatie die toegepast 

kunnen worden bij

aandoeningen zoals:

• Keratoconus

• Extreem droge ogen

• Hoornvlieslittekens

• Hoornvliestransplantatie

Amsterdam, Arnhem, Apeldoorn, Beverwijk, Bilthoven, Eindhoven, Geldrop, 

Harderwijk, Helmond, Den Bosch, Nijmegen (Hoofdkantoor), Nijmegen (CWZ), 

Nijmegen (RadboudUMC), Maastricht, Oss, Rosmalen, Rotterdam, Uden, 

Utrecht (UMC), Utrecht (Visie), Velp, Weert, Zevenaar, Zutphen

Dé specialist 
in contactlenzen  
op medische 
indicatie



Mevrouw dr. Y.Y.Y. Cheng

Kosten rondom een hoornvliestransplantatie 

Er wordt besloten een hoornvliestransplantatie uit te gaan voeren en u wordt 
op de wachtlijst geplaatst voor de operatie. Maar wordt het vergoed door uw 
verzekering? Moet u bij u verzekering navraag doen met betrekking tot de 
vergoeding van uw hoornvliestransplantatie? Wat zijn de kosten rondom een 
hoornvliestransplantatie?  Tijdens de workshop zullen de bovengenoemde 
zaken besproken worden.  

Yanny is oogarts in het LUMC.

De heer dr. H.J. Schuitmaker

Ontwikkeling van kunstmatige hoornvliezen

Centraal staat de ontwikkeling van een Tilapia vissenschub tot een kunst- 
matige cornea uiteindelijk ter vervanging van menselijk donorhoornvlies. 
Deze kunstmatige cornea wordt de “Biocornea” genoemd en de ontwikkeling 
is nu zover gevorderd dat een eerste klinische studie in patiënten
deze maand in Keulen van start gaat. In deze studie zal voor het eerst een 
prototype worden getest in noodgeval patiënten die in de kliniek worden 
opgenomen met een geperforeerde cornea. Deze patiënten moeten zo snel 
mogelijk een cornea transplantaat ontvangen. De Biocornea zal worden 
gebruikt om in deze patiënten het hoornvlies te sluiten en het oog intact te 
houden, totdat een transplantaat beschikbaar is.

Hans is Medical Liaison Officer / Senior Scientist bij  Aeon Astron te Leiden.

WORKSHOPINLEIDERS
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Mevrouw drs. J. van Paassen

De rol van apotheker bij hoornvliesklachten

Mevrouw Van Paassen Mevrouw Van Paassen zal het hebben over wat
de patiënt zou kunnen doen in het verkrijgen van betrouwbare (en dus juiste) 
informatie over medicatie voor o.a. hoornvliesaandoeningen, zodat de patiënt 
goed voorbereid het gesprek met arts en apotheker in kan gaan. Daarnaast
zal zij aandacht besteden aan het beleid rondom niet geregistreerde genees- 
middelen en de adviserende rol van de apotheker rondom medicijngebruik.

Jacqueline is apotheker.

De heer H. Otten

Proefschrift: Beter zicht bij hoornvliesafwijkingen
met verbeterde scleralens.

De heer  Otten neemt u mee naar de belangrijkste punten van het recent
verschenen proefschrift van Esther-Simone Visser. Er zullen 3 korte presen- 
taties de revue passeren, waarbij steeds een interactie met de zaal wordt
gezocht en waarover tijdens deze workshop vragen  kunnen worden gesteld 
door de aanwezigen.

Henny is optometrist bij Visser Contactlenzen.
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De heer A. de Vecht 

Welk type contactlens voor welk oog en waarom?

In deze workshop wordt op een toegankelijke wijze gepresenteerd welke
type contactlenzen beschikbaar zijn. Met inzichtelijke praktijkvoorbeelden zal 
duidelijk worden welke lens bij welk hoornvlies geschikt is en de reden waarom 
voor deze lens gekozen is. Lenzen als keratoconus lenzen, sclerale lenzen,
hybride lenzen, vormvaste- en zachte lenzen komen aan bod.

Arjan is optometrist voor Oculenti in het Universitair Medisch Centrum
in Groningen.  

Mevrouw M. Snouck Hurgronje - van de Ruit

Praktische zaken bij druppelgebruik

Tijdens deze workshop komen diverse manieren van zelf druppels/ zalf
toedienen (ook door anderen) aan de orde. Omdat er veel onduidelijkheid
is over druppels en het gebruik van oog-make up wordt hier bij stilgestaan.
Ook wordt stilgestaan bij complicaties zoals blepharitis (ooglidrandontsteking) 
en wat hier aan te doen (voorkomen). Uiteraard ook de nodige Informatie
rond vergoeding. 

Marjolijn is verpleegkundige.
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Mevrouw drs. E. Vreijsen

Psychische aspecten bij hoornvliesaandoeningen

Bij lichamelijke aandoeningen, zoals een hoornvliesaandoening, staan
doorgaans met name de medische aspecten en gevolgen van de aandoening 
centraal. Echter heeft een lichamelijke aandoening ook invloed op het
psychisch welbevinden. Helaas kan hier in de reguliere zorg in mindere mate 
ruimte en aandacht voor worden gemaakt. 
Wat doet de hoornvliesaandoening met u? Welke impact heeft het op uw
dagelijks leven, functioneren en kwaliteit van leven? Hoe gaat u met uw
aandoening om? Wat kunt u doen om uw psychisch welbevinden zo groot 
mogelijk te houden? 
Tijdens de workshop zullen dergelijke thema’s en vragen worden besproken. 

Eline is ervaringsdeskundige en psycholoog.
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Mevrouw dr. C. Antoine en
de heer M. Versteeg MCM  

Communicatie met de oogarts
voor en na de behandelingen

In de communicatie met de oogarts heeft de patiënt een centrale rol. Hoe en 
in welke mate de patiënt in staat is zijn of haar aandoening en de gevolgen te 
kunnen duiden, heeft positieve consequenties op de kwaliteit het consult met 
de oogarts én op de bewustwording over de aandoening. Deze beide aspecten 
komen aan de orde tijdens de workshop. Op veler verzoek is deze workshop 
wederom opgenomen in het programma.
Cara is ervaringsdeskundige en heeft vanaf het moment dat zij werd gecon- 
fronteerd met haar oogaandoening (2012) de ontwikkelingen nauwkeurig
bijgehouden. Dit heeft geleid tot haar persoonlijk verhaal, zeer informatief en
in een sterk gevisualiseerde vorm.
Michel is ervaringsdeskundige en consultant. Binnen de HPV coördineert hij 
mede het lotgenotencontact. Deze contacten leveren veel informatie op over 
de interactie met de oogarts. In de workshop komen tips en trucs aan de orde 
om het gesprek tussen patiënt en oogarts positief te beïnvloeden.
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Mevrouw drs. M. de Wit en
de heer M. Versteeg MCM  

De lerende patiënt

Iedere hoornvliespatiënt hoe jong of oud ook heeft een schat aan ervaring met 
zijn of haar oogaandoening: de confrontatie met de aandoening en de impact 
op het leven. Je hebt een hoge mate van ervaringsdeskundigheid. In elke
organisatie zou deze seniore ervaring worden gezien als basis voor groei in
professionaliteit. In hoeverre is de hoornvliespatiënt zich daarvan bewust?
In deze workshop staan we stil hoe de impact van een hoornvliesaandoening 
op je leven ook jouw persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden kan vergroten.
 
Marjolein is ervaringsdeskundige en proces- en informatiemanager.
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De heer L.F.M. Metman 

De noodzaak van vrijwilligers

Ook onze vereniging zal in beweging moeten komen, nu de wereld om
ons heen beweegt. Vanuit onze gedachte dat wij van “Bekend naar Erkend”
willen worden, zal er veel vernieuwend werk verricht moeten worden.
Hierbij kunnen we ons gelukkig prijzen met de goede basis die in de afgelopen 
tien jaar is gelegd.
Wie wil ons helpen met het realiseren van onze doelstellingen? Het is leuk
werk, dankbaar en u gaat deel uitmaken van een gepassioneerd en hard
werkend team. Graag maken we kennis met u, zodat wij kunnen zien
waar wij schaamteloos gebruik van kunnen maken van uw expertise.  
Qua tijdsbesteding varieert de inzet van vrijwilligers van een paar uur per 
maand tot een dag in de week. Voor iedere aanmelding kunnen wij als bestuur 
van de HPV met u in gesprek gaan om uw inzet zo zinvol en effectief mogelijk 
vorm te geven.

Fred is ervaringsdeskundige en voorzitter van de HPV.
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Hoornvlies Patiënten Vereniging- Postbus 557 - 2300 AN Leiden -  (071) 519 10 77
info@oogvooru.nl - www.oogvooru.nl 

SPONSORS

Dankzij deze sponsors hebben we deze dag mogelijk kunnen maken:


