
 

OCT symposium - Expand your horizon with the Canon OCT 

Zaterdag 13 mei 2023 – Hotel van der Valk Utrecht 

 
09:30 uur - Aanvang met registratie 

10:15-10:30 uur – Opening door Ori Zahavi – Canon Medical 
 
10:30-11:00 uur - Dr. H. Lemij 
 
Titel: Het gebruik van de OCT bij glaucoom 

Abstract: De OCT is niet meer weg te denken bij glaucoomdiagnostiek. Niet alleen de vorm en dikte van de retinale 
zenuwvezellaag zijn van belang, maar ook die van het ganglioncelcomplex. In deze minicursus wordt bovendien aandacht 
besteed aan enkele veel voorkomende artefacten, waaronder segmentatiefouten (en hun oorzaken), bewegingsartefacten 
en mirage vessels. Ook zal worden stilgestaan bij ‘red disease’ veroorzaakt door variaties in anatomie en verloop van de 
bloedvaten. 

11:00-11:30 uur - Dr. M.E.J. van Velthoven 

Titel: Zijn er nieuwe inzichten in het beoordelen van de structurele OCT? 

Abstract: De OCT maakt inmiddels ruim 20 jaar deel van onze oogheelkundige praktijk. Met de steeds verbeterende 
technieken en analyse mogelijkheden, worden er telkens weer zaken ontdekt en beschreven in allerlei oogheelkundige 
aandoeningen. Maar zijn ze ook allemaal bruikbaar in de dagelijkse praktijk? 

11:30-12:00 uur - Dr. J. Martinez 

Titel: Heeft de OCTA een plek bij vasculaire problemen in de macula? 

Abstract: Het standaard onderzoek bij vasculaire problemen is / was altijd fluoresceïneangiografie. Met OCT kunnen wij 
de hoeveelheid van intra/ subretinaal vocht wel bepalen, maar niet de aanwezigheid of niet van vasculaire problemen. 
Kan het angio – OCT meer informatie over de vascularisatie van de macula bij bepaalde aandoening geven? Naar 
aanleiding van enkele voorbeelden kunnen wij wel een antwoord geven. 

12:00-13:30 uur - Lunch 

13:30-14:00 uur - Dr. R.P.H.M. Müskens 

Titel: WideField Swept Source OCT 
 
Abstract: Tijdens de voordracht zal worden ingegaan op het gebruik van widefield OCT en de onderliggende Swept 
Source OCT techniek. Waar is dit voor te gebruiken? Wat zijn de voordelen en de nadelen? Natuurlijk zullen een aantal 
voorbeelden getoond worden van het gebruik van deze relatief nieuwe OCT techniek. 

 
14:00-14:30 uur - Dr. A. Govetto (IT)  

Titel: Morphological and pathophysiological analysis of rhegmatogenous retinal lesions by means of wide-
field OCT. 
 
Abstract: De morfologie van regmatogene retinale laesies en perifere vitreoretinale interface analyseren. 

  
14:30 uur - Afsluiting en gezamenlijke borrel 


