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Symposium

Transitie naar duurzame oogzorg in ontwikkelingslanden

Datum: zaterdag 12 oktober 2019 

Locatie: Het Oogziekenhuis Rotterdam (gehoorzaal, 3e verdieping)

Door het NOG geaccrediteerd met 3 punten  |  Deelname is gratis

Het Oogziekenhuis Rotterdam
Schiedamse Vest 180
3011 BH Rotterdam

Als u met de auto komt, kunt u: 

• rond het Oogziekenhuis op straat betaald parkeren.
• de dichtstbijzijnde parkeergarage (Westblaak) bevindt zich in de Hartmanstraat 

op twee minuten loopafstand van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Als u met openbaar vervoer komt, kunt u:

• met metrolijnen A, B, C, D* of E* uitstappen bij station Beurs, uitgang West-
blaak;

• met metrolijnen D* of E* uitstappen bij station Leuvehaven, uitgang GGD.

• met tram 8*, 23* of 25* uitstappen bij halte Beurs;
• met tram 20* kunt u uitstappen bij halte Museumpark.

* Op deze lijnen kunt u opstappen vanaf station Rotterdam Centraal.

Stichting Leer Anderen Helpen



Programma

10.00 uur	 Inschrijving	en	ontvangst	met	koffie

10.15 uur Opening en welkom

 Ivan Gan, oogarts Oogziekenhuis Rotterdam / 
 Franciscus Gasthuis & Vlietland en bestuurslid SLAH

10.30 - 11.10 uur Veranderende epidemiologie en dynamiek van oogziekten in 
ontwikkelingslanden.

 Hans Limburg, arts en Freelance Consultant Community Eye 
Health

 “De epidemiologie en de dynamiek van oogziekten is de laatse 
decennia ingrijpend veranderd, met name in landen met lage- en 
midden-inkomens. Dit heeft grote gevolgen voor de aanpak en 
effectiviteit van oogzorgprogramma’s in deze landen. Oorzaken 
van deze transitie worden besproken en informatie uit bevolkings-
onderzoeken (o.a. RAABs) wordt gepresenteerd.”

11.10 - 11.50 uur Opereren in Ghana - Manual Small Incision Cataract Surgery 
in een ruraal districtsziekenhuis.

 Tim Westland, oogarts Rijnstate Arnhem

 “Van november 2016 tot en met juli 2018 is er in Drobo, Ghana, 
West-Afrika, oogheelkundig medisch specialistische zorg geboden 
aan de lokale bevolking. 

 De methode van extracapsulaire cataractextracties middels de 
MSICS methode en de resultaten van de daar geopereerde patiënten 
worden besproken.”

11.50 - 12.00 uur Koffiepauze

12.00 - 12.40 uur Als phaco-chirurgie in het achtuurjournaal komt.

 Nic Reus, oogarts Amphia Ziekenhuis Breda

	 “Als	je	als	kaaskop	de	cataractchirurgie	middels	phaco-emulsi	ficatie	
in een ontwikkelingsland gaat overbrengen, brengt dit veel mooie 
dingen; zoals heel tevreden patiënten en de hoop op een betere 
toekomst in het land. Maar er zijn ook veel uitdagingen: cultuur-
verschillen, hiërarchie, vriendjespolitiek, taalbarrières en continuï-
teit van opleiding en zorg. 

 In deze presentatie vertel ik mijn persoonlijke verhaal van het over-
brengen van de phaco-techniek in Kaap Verdië.”

12.40 - 13.20 uur  Een andere rol voor de Nederlandse oogarts in ontwikke-
lingslanden.

 Ype Henry, oogarts Amsterdam UMC, locatie VUmc

 “Een andere invulling van de taken van de uitgezonden oogarts 
wordt gevraagd in ontwikkelingslanden. De inhoud van zijn taak 
zal minder technisch oogheelkundig zijn, maar adviserend en 
 motiverend.

 Ondanks de aanwezige technische expertise van vooral Afrikaan-
se en Aziatische oogartsen om bv. staaroperaties te doen, blijft de 
achterstand in oogheelkundige zorg in veel landen verder groeien.

 Veel meer kan de Nederlandse oogarts zich mogelijk richten op 
organisatie van een gemakkelijke toegankelijke zorg in de regio, 
een goede logistiek in een ziekenhuis, op taakherschikking (nurses, 
medical assistants) en kwaliteitsmanagement.

 In deze landen waar afstanden een grote rol spelen dienen  nieuwe  
hulpvormen, ook om budgettaire redenen, als telemedicine en 
e-health met voorrang een plaats te krijgen in oogheelkundige 
hulp.”

13.20 uur Lunch
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