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11:45 -15:00 
BREAK OUT

SESSIES

09:30
OPENING
Novartis/

Prof. dr. C.A.B. Webers

U KUNT NU SAMEN MET DE NOVARTIS PRODUCTSPECIALIST 
UW INSCHRIJVING VOLTOOIEN

12:30 -13:30
LUNCH

WELKOM

11:15 - 11:30
INTERACTIEVE 

PANELDISCUSSIE
o.l.v. 

Prof. dr. C.A.B. Webers

11:30 -11:45
KOFFIE/THEE

Prof. dr. C.I. Sánchez 

Beeldvorming is een hoeksteen van veel medische specialismen, 
zoals de oogheelkunde. Mensen die de beelden beoordelen, worden 
een beperkende factor, omdat ze een steeds groeiend aantal meer 
uitgebreidere beeldvorming moeten beoordelen. Computers kunnen 
mogelijk meer informatie uit afbeeldingen halen, betrouwbaarder en 
nauwkeuriger. 
Zo hebben kunstmatige intelligentie (AI)-methoden tot nu toe aanzienlijke verbeteringen 
gebracht in de analyse van netvliesbeelden. Maar is AI klaar om te worden geïntegreerd 
in de dagelijkse klinische praktijk? In deze lezing wordt gepresenteerd hoe ‘deep 
learning’ de oogheelkunde transformeert, van detectie en diagnose van oogziekten 
tot monitoring van de behandeling. De uitdagingen waarmee we momenteel worden 
geconfronteerd en de noodzaak van nieuwe benaderingen om de integratie van deze 
technologie in de klinische praktijk te bereiken zal aan de orde komen.

09:45 - 10:15 
KAN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE HELPEN BIJ 

DE DIAGNOSE EN BEHANDELING VAN OOGZIEKTEN?

Drs. R.H.J. Wijdh,
oogarts

De afgelopen jaren heeft de cornea-
topografie d.m.v. Scheimpflug technologie 
zijn intrede gedaan in veel praktijken 
in Nederland. Met behulp van deze 
diagnostische apparatuur kan een groot gedeelte 
van het voorsegment in korte tijd zichtbaar worden gemaakt. 
Naast eventuele vormafwijkingen van de cornea kunnen 
ook andere eigenschappen van het voorsegment worden 
gemeten zoals de densitometrie van de cornea en de lens, 
de grootte van de kamerhoek en de voorste oogkamerdiepte. 
Kennis van deze vorm van diagnostiek is niet alleen van 
belang om cornea-ectasieën in een vroeg stadium op 
te sporen maar is ook zeer relevant bij het gebruik van 
premium IOL’s. De bedoeling van deze break-out sessie is 
om aan de hand van een groot aantal klinische voorbeelden 
de Pentacam uitslagen systematisch te leren beoordelen. 

BREAK OUT SESSIE 1
VISUALISATIE VAN HET VOORSEGMENT

Prof. dr. A. Loewenstein
oogarts

Anti-VEGF-behandeling heeft 
het management van macula-
degeneratie en andere net vlies-
aandoeningen drastisch veranderd. 
Toch leidt de last voor de patiënt, de arts en het 
systeem tot onderbehandeling en een niet-optimale 
monitoring. Thuismonitoring, zoals met ‘home-based’ 
OCT voor bepaling van ziekte activiteit, kan helpen bij 
het verlagen van de bezoek last, met behoud van het 
juiste injectie-interval benodigd voor de specifieke 
patiënt. Smart home OCT-apparaten, met op 
kunstmatige intelligentie gebaseerde interpretatie van 
de beelden, kunnen de monitoring en behandeling bij 
patiënten met retinale aandoeningen veranderen.

10:45-11:15
DE TOEKOMST VAN LMD MANAGEMENT OMVAT 

‘HOME-BASED’ OCT 

Prof. dr. R.O. Schlingemann
oogarts

De Amerikaanse Inspectie 
van voedings- en 
geneesmiddelen (FDA) heeft 
de verkoop geautoriseerd van 
het eerste medische device dat op basis van 
AI diabetische retinopathie kan opsporen. 
In de Verenigde Staten is IDx-Dr het eerste 
op kunstmatige intelligentie gebaseerde 
diagnostische systeem dat autonoom, zonder 
tussenkomst van een arts, een diagnose stelt. 
Dit is een mijlpaal voor kunstmatige intelligentie, 
maar er klinken ook kritische vragen. In deze 
lezing komen de praktische toepasbaarheid en 
de mogelijke kanttekeningen aan de orde.

10:15-10:45
PRAKTISCHE TOEPASSING VAN DEEP 

LEARNING EN AI BIJ DIABETISCHE 
RETINOPATHIE

5

Prof. dr. A. Loewenstein, 
oogarts

Nieuwe langwerkende 
geneesmiddelen en 
‘slow-release’ toepassingen 
kunnen de behandellast 
verlichten door het interval 
tussen de behandelingen te verlengen. 
Onlangs hebben de HAWK- en HARRIER-
studies aangetoond dat brolucizumab een 
veelbelovende nieuwe behandeloptie is, 
met een potentiele langere werkingsduur, 
verbeterde controle van retinaal vocht en 
mogelijk betere gezichtsscherpte.

15.15 - 15.45
NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN 
ZIEKTECONTROLE BIJ nLMD 

15:45 - 15:55 
VRAGEN/DISCUSSIE/

AFSLUITING 
WETENSCHAPPELIJK 

PROGRAMMA 
Prof. dr. C.A.B. Webers

15:55 - 16:00 
AFSLUITING 

Novartis

TOT ZIENS

15:00 -15:15
PAUZE

Prof. dr. H.J.M. Beckers,
oogarts 

Glaucoom is een chronische aandoening 
en u ziet uw patiënten dan ook veelal met 
enige regelmaat terug. Dan is het zaak om 
een goed behandelplan op te stellen en alert 
te blijven op veranderingen. Enkele vragen die u zich hierbij 
kunt stellen zijn: Wat is de ernst van de aandoening? Heeft 
uw patiënt glaucoom of oculaire hypertensie? Is er sprake van 
een nauwe kamerhoek en hoe komt u hier doelmatig achter? 
Hoe behandelt u de patiënt met glaucoom en cataract? En 
die patiënt met glaucoom en maculadegeneratie? En ten 
slotte: wanneer verwijst u de patiënt voor een chirurgische 
behandeling?

BREAK OUT SESSIE 2
GLAUCOOM IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; HOE BEPAALT 

U WELKE BEHANDELING UW PATIËNT NODIG HEEFT?

Dr. J.J.C. Van Lith-Verhoeven,
oogarts

Oculair ischemisch 
syndroom is een relatief 
zeldzaam syndroom, maar we 
zien allemaal jaarlijks meerdere 
patiënten met deze aandoening. `De 
differentiaal diagnose van oculair ischemisch 
syndroom is een CRVO of DRP. Het kan 
soms best een uitdaging zijn de goede 
diagnose te stellen. In deze voordracht worden 
meerdere aspecten van het oculair ischemisch 
syndroom besproken, zoals de pathogenese 
en epidemiologie, maar ook de symptomen en 
oogheelkundige afwijkingen waar patiënten zich 
mee kunnen manifesteren. Vanzelfsprekend 
komt ook de behandeling, oogheelkundig en 
systemisch aan bod.

BREAK OUT SESSIE 3
HET OCULAIR ISCHEMISCH SYNDROOM

R. Peijnenburg, 
restaurateur

Roland Peijnenburg is 
gastheer-eigenaar van 
sterrenrestaurant De Zwaan 
in Etten-Leur. Hij geeft (inter)
nationaal lezingen over hostmanship/
gastvrijheid. Roland voert een kruistocht 
om met eenvoudige aanpassingen 
bedrijfsprocessen menselijker te maken en 
medewerkers gastvrijer. Hoe kan gastvrijheid 
de ziekenhuisafdeling efficiënter en menselijker 
laten functioneren. Roland laat je in de spiegel 
kijken hoe JIJ gastgerichter kunt worden.

BREAK OUT SESSIE 4 
HOSPITALITY

U. Oron, 
apotheker, MBA, LLB

Ulrich Oron is als zelfstandig adviseur 
en partner bij C3 adviseurs en 
managers, een adviesbureau dat zich 
volledig richt op de zorg. Ulrich heeft zich 
gespecialiseerd in zorgbekostiging, zorgfinanciering 
en vergoeding. In zijn loopbaan heeft Ulrich diverse 
functies vervuld op het gebied van de toelating 
en vergoeding van geneesmiddelen en andere 
interventies. In de afgelopen jaren heeft hij inmiddels 
ook talrijke trainingen en opleidingen verzorgd op 
het gebied van het zorgstelsel, zorgfinanciering en 
gezondheidseconomie.
Op het InSights symposium komt de ziekenhuis-
bekostiging aan bod, toegespitst op de oogheelkunde. 
Ook de details van add-ons worden behandeld, en de 
case-mix benadering voor DBC’s.

BREAK OUT SESSIE 5
ZIEKENHUISBEKOSTIGING EN VERGOEDING
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