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Voorwoord
Met enige vertraging ligt hier dan toch weer een mooie symposiumbundel van het
jaar 2011 voor u. Wederom een jaar met twee bijzondere interessante
wetenschappelijke bijeenkomsten.
Prof. dr. Carel Hoyng gaf ons in het voorjaar een inkijk in de huidige
ontwikkelingen op het gebied van macula degeneratie. Ook al is er nog geen
genezing van deze oogziekte in zicht, er zijn wel veel hoopgevende behandelingen
die de ernstige gevolgen van deze aandoening kunnen beperken en in sommige
gevallen zelf kunnen stilzetten. Behalve genezing en behandeling is ook preventie
van deze oogziekte een onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Dr. Redmer
van Leeuwen legde uit hoe zuurstof gedurende ons hele leven ons netvlies aantast
en hoe bepaalde specifieke voedingsstoffen die aantasting kunnen verminderen.
Volgens Dr. Stefan Stighel leidt een verminderd zicht door maculadegeneratie en
het gebruik van een “alternatieve gele vlek” zelfs tot een aangepaste activiteit van
bepaalde visuele hersengebieden. Hij onderzocht dit door te kijken naar specifieke
oogbewegingen in patiënten.
In het najaarsymposium is er dieper in gegaan op oogbewegingen. Prof. dr. Nicoline
Schalij gaf een uitgebreid overzicht over de verschillende soorten oogbewegingen
en wat het effect van bepaalde oog- of hersenaandoeningen daarop is.
Oogbewegingen worden nog weinig als diagnostisch instrument bij slechtziendheid
gebruikt maar kunnen wel een schat aan informatie opleveren. Welke diagnostische
mogelijkheden er zijn werd uiteengezet door dr. Hans van der Steen. Het betreft
niet alleen de ogen en visueel systeem, maar ook het evenwichtssysteem en
neurologische (of hersen) aandoeningen zoals Parkinson en Alzheimer. Tenslotte
werd door dr. Ignace Hooge in beeld gebracht hoe visuele aspecten van alledaagse
beelden leven gebruikt kunnen worden om de opvallendheid en de zichtbaarheid
ervan te vergroten.
De Vereniging gaat ook in 2012 door met het organiseren van symposia waarin
wetenschappelijke onderwerpen op het gebied van Slechtziendheid uitgelicht
worden. Op onze website www.vvrbs.nl zijn de symposiabundels te downloaden.
Daar kunt u ook mogelijke achtergrondinformatie vinden die bij deze symposia
hoort.
Bart Melis-Dankers, Wim van Damme & Han Neve
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