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Aanmelding kan heel eenvoudig via onze website 

www.oogvooru.nl 

— 

Aanmelden kan t/m 25 september 

— 

Kijk voor meer en actuele informatie op de website 

— 

Heeft u nog vragen?  
Mail ze gerust naar info@oogvooru.nl 

 

Datum  

Zaterdag 9 oktober 2021  

Locatie  

Hotel Van der Valk, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen  

Bereikbaarheid:  

OV: Vanaf NS station Breukelen loopt u in 2 minuten naar het 

hotel.  

Eigen vervoer: u kunt gratis parkeren voor het hotel.  

 

Toegang is gratis voor leden, inclusief één begeleider.  
Het aantal inschrijvingen is gemaximeerd.  

De ruimte is gelijkvloers met diverse koffiecorners. 

Tot ziens! 

Kijk voor meer en actuele informatie op de website

Heeft u nog vragen? 
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De programmering van de Nationale hoornvliesdag is afgestemd op interessante inhoud én verantwoord samenzijn. Daarom hebben we gekozen voor onderstaande opzet.        

middag. Het tussenliggende deel betreft een gezamenlijk programma met daarin de uitreiking 

ands, een heerlijke lunch  én volop ruimte voor individuele ontmoetingen met lotgenoten voor 

   Info-meetings  

 
1.  De geschiedenis van hoornvliestransplantaties in Nederland 

Lezing door Hennie Völker-Dieben 
Een illustratieve en bijzonder inspirerende voordracht over de ontwikkeling 
van 80 jaar hoornvliestransplantaties in Nederland. 
 

2. De wondere wereld van contactlenzen 

Lezing door Eef van der Worp 
De bijzondere wereld van contactlezen, waarbij wordt stilgestaan bij de vele 
mogelijkheden van vormstabiele lenzen (pan corneale en scleraal), en wat er 

allemaal bij komt kijken. 

 

3. Omgaan met lichthinder; Oorzaken en tips 

Interactieve meeting met Koninklijke Visio  
Met een visuele beperking kan het zonlicht hinderlijk zijn, zowel buitenshuis 

als binnen. Het is belangrijk om een juiste lichtbalans te vinden voor een 

optimale leefsituatie. 
 

4. Ervaringen delen is kennis vermenigvuldigen 

Interactieve meeting met Michiel Janssen & Harold Harleman 
Elke vorm van communicatie is kennisdeling. Mensen die een 
hoornvliestransplantatie hebben ondergaan, mensen die op de wachtlijst 
staan daarvoor en hun partners vormen een driehoek in deze interactieve 
bijeenkomst. 

De keus is aan u. Voor deelname aan deze dag maakt u twee keuzes:  

1. keuze voor ochtend of middag (het tussenliggende deel is voor iedereen) 
2. keuze voor het bijwonen van één van de info-meetings 

Aanmelden kan via de website, zie ook de achterzijde van deze flyer. 

Programma 
 

09:30  

Inloop, ontvangst met koffie, thee en wat lekkers  

10:30 -  11:30   

Info-meeting,  

maak uw keuze uit één van de vier meetings  

 

 

11:30 -  12:00   

Uitreiking van de Hennie Völker -Dieben Award  

12:00 -  14:00   

Sponsor platform en individueel ontmoeten  

12:30 -  13:30  

Live-Cooking-buffet lunch  

 

14:00 -  15:00  

Info-meeting,  

maak uw keuze uit één van de vier meetings  

15:00 -  15:30  

Borrel en afsluiting  

De programmering van de Nationale hoornvliesdag is afgestemd op interessante inhoud én verantwoord samenzijn. 
Voor het bijwonen van één van de info-meetings kiest u voor het dagdeel ochtend of middag. Het tussenliggende deel betreft een 
van de Hennie Völker-Dieben Award, gelegenheid voor een bezoek aan de sponsor-stands, e

het delen van ervaringen. 

Het gezamenlijke programma vindt plaats in grote, open ruimtes waardoor het 

goed mogelijk is om op verantwoorde wijze samen te zijn met de gasten van het 

ochtend én middagprogramma.  De info-meetings vinden plaats in aparte zalen 

waarbij we kiezen voor een ruime opstelling waardoor ook die meetings op 
verantwoorde wijze kunnen worden bijgewoond.   
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middag 

Samen 

De programmering van de Nationale hoornvliesdag is afgestemd op interessante inhoud én verantwoord samenzijn.     

middag. Het tussenliggende deel betreft een ng 

lunch  én volop ruimte voor individuele ontmoetingen met lotgenoten voor 

   Info-meetings 

 
1.  De geschiedenis van hoornvliestransplantaties in Nederland
Lezing door Hennie Völker-Dieben 
Een illustratieve en bijzonder inspirerende voordracht over de ontwikkeling 
van 80 jaar hoornvliestransplantaties in Nederland.

2. De wondere wereld van contactlenzen
Lezing door Eef van der Worp 
De bijzondere wereld van contactlezen, waarbij wordt stilgestaan bij de vele 

3. Omgaan met lichthinder; Oorzaken en tips
Interactieve meeting met Koninklijke Visio  

optimale leefsituatie.

4. Ervaringendelen is kennis vermenigvuldigen
Interactieve meeting met Michiel Janssen & Harold Harleman 
Elke vorm van communicatie is kennisdeling. Mensen die een 
hoornvliestransplantatie hebben ondergaan, mensen die op de wachtlijst 
staan daarvoor en hun partners vormen een driehoek in deze interactieve 

De keus is aan u. 
keuze voor ochtend of middag (het tussenliggende deel is voor iedereen)
keuze voor het bijwonen van één van de infomeetings

Aanmelden kan via de website, zie ook de achterzijde van deze flyer. 

De programmering van de Nationale hoornvliesdag is afgestemd op interessante inhoud én verantwoord samenzijn. 
middag. Het tussenliggende deel betreft een 

lunch  én volop ruimte voor individuele ontmoetingen met lotgenoten voor 

   Info-meetings  

 
1.  De geschiedenis van hoornvliestransplantaties in Nederland
Lezing door Hennie Völker-Dieben 
Een illustratieve en bijzonder inspirerende voordracht over de ontwikkeling 
van 80 jaar hoornvliestransplantaties in Nederland.

2. De wondere wereld van contactlenzen
Lezing door Eef van der Worp 
De bijzondere wereld van contactlezen, waarbij wordt stilgestaan bij de vele 

3. Omgaan met lichthinder; Oorzaken en tips
Interactieve meeting met Koninklijke Visio  

optimale leefsituatie.

4. Ervaringen delen is kennis vermenigvuldigen
Interactieve meeting met Michiel Janssen & Harold Harleman 
Elke vorm van communicatie is kennisdeling. Mensen die een 
hoornvliestransplantatie hebben ondergaan, mensen die op de wachtlijst 
staan daarvoor en hun partners vormen een driehoek in deze interactieve 

De keus is aan u. 
keuze voor ochtend of middag (het tussenliggende deel is voor iedereen)
keuze voor het bijwonen van één van de info meetings

Aanmelden kan via de website, zie ook de achterzijde van deze flyer. 

De programmering van de Nationale hoornvliesdag is afgestemd op interessante inhoud én verantwoord samenzijn. 
middag. Het tussenliggende deel betreft een 

lunch  én volop ruimte voor individuele ontmoetingen met lotgenoten voor 

   Info-meetings 

 
1.  De geschiedenis van hoornvliestransplantaties in Nederland
Lezing door Hennie Völker-Dieben 
Een illustratieve en bijzonder inspirerende voordracht over de ontwikkeling 
van 80 jaar hoornvliestransplantaties in Nederland.

2. De wondere wereld van contactlenzen
Lezing door Eef van der Worp 
De bijzondere wereld van contactlezen, waarbij wordt stilgestaan bij de vele 

3. Omgaan met lichthinder; Oorzaken en tips
Interactieve meeting met Koninklijke Visio  

optimale leefsituatie.

4. Ervaringendelen is kennis vermenigvuldigen
Interactieve meeting met Michiel Janssen & Harold Harleman 
Elke vorm van communicatie is kennisdeling. Mensen die een 
hoornvliestransplantatie hebben ondergaan, mensen die op de wachtlijst 
staan daarvoor en hun partners vormen een driehoek in deze interactieve 

De keus is aan u. 
keuze voor ochtend of middag (het tussenliggende deel is voor iedereen)
keuze voor het bijwonen van één van de infomeetings

Aanmelden kan via de website, zie ook de achterzijde van deze flyer. 
De programmering van de Nationale hoornvliesdag is afgestemd op interessante inhoud én verantwoord samenzijn. 

middag. Het tussenliggende deel betreft een 
lunch  én volop ruimte voor individuele ontmoetingen met lotgenoten voor 

   Info-meetings  

 
1.  De geschiedenis van hoornvliestransplantaties in Nederland
Lezing door Hennie Völker-Dieben 
Een illustratieve en bijzonder inspirerende voordracht over de ontwikkeling 
van 80 jaar hoornvliestransplantaties in Nederland.

2. De wondere wereld van contactlenzen
Lezing door Eef van der Worp 
De bijzondere wereld van contactlezen, waarbij wordt stilgestaan bij de vele 

3. Omgaan met lichthinder; Oorzaken en tips
Interactieve meeting met Koninklijke Visio  

optimale leefsituatie.

4. Ervaringen delen is kennis vermenigvuldigen
Interactieve meeting met Michiel Janssen & Harold Harleman 
Elke vorm van communicatie is kennisdeling. Mensen die een 
hoornvliestransplantatie hebben ondergaan, mensen die op de wachtlijst 
staan daarvoor en hun partners vormen een driehoek in deze interactieve 

De keus is aan u. 
keuze voor ochtend of middag (het tussenliggende deel is voor iedereen)
keuze voor het bijwonen van één van de info meetings

Aanmelden kan via de website, zie ook de achterzijde van deze flyer. 

De programmering van de Nationale hoornvliesdag is afgestemd op interessante inhoud én verantwoord samenzijn. 
middag. Het tussenliggende deel betreft een 

lunch  én volop ruimte voor individuele ontmoetingen met lotgenoten voor 

   Info-meetings 

 
1.  De geschiedenis van hoornvliestransplantaties in Nederland
Lezing door Hennie Völker-Dieben 
Een illustratieve en bijzonder inspirerende voordracht over de ontwikkeling 
van 80 jaar hoornvliestransplantaties in Nederland.

2. De wondere wereld van contactlenzen
Lezing door Eef van der Worp 
De bijzondere wereld van contactlezen, waarbij wordt stilgestaan bij de vele 

3. Omgaan met lichthinder; Oorzaken en tips
Interactieve meeting met Koninklijke Visio  

optimale leefsituatie.

4. Ervaringendelen is kennis vermenigvuldigen
Interactieve meeting met Michiel Janssen & Harold Harleman 
Elke vorm van communicatie is kennisdeling. Mensen die een 
hoornvliestransplantatie hebben ondergaan, mensen die op de wachtlijst 
staan daarvoor en hun partners vormen een driehoek in deze interactieve 

De keus is aan u. 
keuze voor ochtend of middag (het tussenliggende deel is voor iedereen)
keuze voor het bijwonen van één van de infomeetings

Aanmelden kan via de website, zie ook de achterzijde van deze flyer. 

Programma 

De programmering van de Nationale hoornvliesdag is afgestemd op interessante inhoud én verantwoord samenzijn. 
Vmeetings kiest u voor het dagdeel ochtend middag. Het tussenliggende deel betreft een 
van de He

he

Het gezamenlijke programma 

De infomeetings 
waarbij we kiezen voor een ruime opstelling waardoor ook die meetings op 

Dagdeel
ochtend

Dagdeel

Programma 

De programmering van de Nationale hoornvliesdag is afgestemd op interessante inhoud én verantwoord samenzijn. 
meetings kiest u voor het dagdeel ochtend middag. Het tussenliggende deel betreft een 

Het gezamenlijke programma 

De infomeetings 
waarbij we kiezen voor een ruime opstelling waardoor ook die meetings op 

Dagdeel
ochtend

Dagdeel

Programma 

De programmering van de Nationale hoornvliesdag is afgestemd op interessante inhoud én verantwoord samenzijn. 
meetings kiest u voor het dagdeel ochtend middag. Het tussenliggende deel betreft een 

Het gezamenlijke programma 

De infomeetings 
waarbij we kiezen voor een ruime opstelling waardoor ook die meetings op 

Dagdeel
ochtend

Dagdeel

Programma 

De programmering van de Nationale hoornvliesdag is afgestemd op interessante inhoud én verantwoord samenzijn. 
meetings kiest u voor het dagdeel ochtend middag. Het tussenliggende deel betreft een 

Het gezamenlijke programma 

De info meetings 
waarbij we kiezen voor een ruime opstelling waardoor ook die meetings op 

Dagdeel
ochtend

Dagdeel

Programma 

De programmering van de Nationale hoornvliesdag is afgestemd op interessante inhoud én verantwoord samenzijn. 
meetings kiest u voor het dagdeel ochtend middag. Het tussenliggende deel betreft een 

Het gezamenlijke programma 

De infomeetings 
waarbij we kiezen voor een ruime opstelling waardoor ook die meetings op 

Dagdeel
ochtend

Dagdeel

Programma 

De programmering van de Nationale hoornvliesdag is afgestemd op interessante inhoud én verantwoord samenzijn. 
meetings kiest u voor het dagdeel ochtend middag. Het tussenliggende deel betreft een 

Het gezamenlijke programma 

De info meetings 
waarbij we kiezen voor een ruime opstelling waardoor ook die meetings op 

Dagdeel
ochtend

Dagdeel

Programma 

De programmering van de Nationale hoornvliesdag is afgestemd op interessante inhoud én verantwoord samenzijn. 
meetings kiest u voor het dagdeel ochtend middag. Het tussenliggende deel betreft een 

Het gezamenlijke programma 

De infomeetings 
waarbij we kiezen voor een ruime opstelling waardoor ook die meetings op 

Dagdeel
ochtend

Dagdeel


