
 

OFN symposium 7 oktober as. 

Na 2 jaar corona hopen we op 7 oktober as. we weer een OFN symposium te 

houden in de gehoorzaal van Het Oogziekenhuis in Rotterdam. 

We denken voor jullie een interessant programma te hebben. 

 

 

13de OFN symposium, vrijdag 7 oktober 2022 

 

12.00uur Lunch met broodjes, koffie en thee in de gehoorzaal van Het 

Oogziekenhuis 

13.00uur Heleen Veen-Hellendoorn, Bartimeus  Handheld OCT 

13.30uur Jeroen Grimbergen, ervaringen  met fundusfotografie bij diabetisch 

screening programma’s 

14.00uur Gerard de Graaf, werktitel ICOP 2022 

14.30uur Frank Smolders, werktitel wide field met Optos camera 

15.00uur Koffie en thee pauze met hierin Sales pitch van onze sponsors: 

 



15.30uur Dr. Angela Huiskamp, UMCG Neovascularisaties in de macula 

16.00uur Dr. Rogier Muskens UMCG. Widefield OCT 

16.30uur Gerard de Graaf, werktitel Wide field fotografie 

17.00uur Afsluiting 

 

De kosten voor deelname zijn voor OFN leden € 50,00 en voor niet leden € 90,00 

Aanmelden via info@oogfotografie.nl 

ICOP2023 

 

In verband met COVID-19 heeft OFN in samenspraak met haar internationale 

collega’s en het Oogziekenhuis Rotterdam  helaas moeten beslissen om ICOP 

2020 niet door te laten gaan. Ook 2021 en 2022 bleek vanwege Corona niet 

haalbaar vandaar dat we naar april 2023 gaan. 

We hebben al wel een nieuwe datum kunnen plannen; 14-16 april 2023, op de 

SS Rotterdam. 

De organisatie van ICOP 2023, bestaande uit Maaike van Zuilen, Alexandra 

Bieren, namens  Het Oogziekenhuis Rotterdam en  de bestuursleden van OFN 

zijn druk bezig om het ICOP 2023 vorm te gaan geven. Zo zal er op de vrijdag 

aandacht zijn voor OCT, de zaterdag voor fundusfotografie, FAG en FAF en de 

zondag met name voorsegment fotografie 

Zodra er meer informatie bekend is over het programma, gaan we dit met jullie 

delen via een Nieuwsbrief en op de website https://www.oogfotografie.nl 

mailto:info@oogfotografie.nl
https://www.oogfotografie.nl/


 

 

Reserveer alvast de datum in je agenda.  

 

Onze voorzitter heeft een interessant interview  gegeven in het tijdschrift De 

Oogarts online. 

Ontwikkelingen oogheelkundige fotografie versnellen en verbeteren 

diagnosestelling pp. 25-27 van het 1ste nummer van 2022 

 

Heb je nog geen login op het tijdschrift vraag dit dan via een van de oogartsen van 

je kliniek. 

 

 

 

 

https://deoogarts.nl/jaargangen/2022/1-feb/ontwikkelingen-oogheelkundige-fotografie-versnellen-en-verbeteren-diagnosestelling.html
https://deoogarts.nl/jaargangen/2022/1-feb/ontwikkelingen-oogheelkundige-fotografie-versnellen-en-verbeteren-diagnosestelling.html


Nog steeds zijn wij op zoek naar “mooie” 

oogheelkundige beelden. 

 

Voor de “Blikvanger” van Scope zijn we weer op zoek naar mooie en of 

bijzondere oogheelkundige foto’s. Dus kijk je archief even na en stuur een foto 

van het menselijk oog. Bij voorkeur spleetlamp- en/of retina fotografie. De 

afbeelding mag maximaal 2500 pixels breed zijn en moet in JPEG formaat 

worden aangeleverd.  

We kijken weer uit naar de inzendingen in onze emailbox 

info@oogfotografie.nl 
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