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open vragen

1. waar plaats je je contactlens ?

2.   waar zit je pupil ?

3.   waar zit een intraoculaire kunstlens ?

4.  waar zit het vaatvlies/choroidea ?



toedieningsvormen, compartimenten
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VITRECTOMY
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canules recht en krom
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Blood retina barrier



Blood retina barrier
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eyedrops



Wat is effectiever om een hogere 
concentratie in de voorste oogkamer te 

krijgen ? 

a                     3  dd 1 druppel
b                     3  dd 2 druppels
c                     6  dd 1 druppel
d                     alle drie hetzelfde

31

vraag bij oogdruppels
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peribulbar injection oral
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subconjunctival injection



vraag bij toedieningsroute

Is er sprake van een directe route bij 
injecties rond het oog ?

a    nee, alles via de circulatie
b    alleen als je direct intravitreaal spuit
c    ja, transscleraal 
d    alle antwoorden zijn goed



endophthalmitis
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Endophthalmitis Vitrectomy Study 1995 
n=476



intravitreal injections
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choroidal 
neovascuralization



video TPA
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vraag over nieuwsuur animatie

Wat stoort je het meest op deze weergave ?

a          de beeldkwaliteit

b          je ziet niet dat het virus subretinaal komt

c          je prikt de lens aan als je zo prikt

d          alle drie 



patient in Philadelphia 2012 f.u. 2 years





the battle of anti-VEGFs





vraag over deze vondst
welke bewering vind je de meest juiste ?

a      je kunt er net zo goed Avastin in spuiten

b      endophthalmitis is het grootste gevaar

c      het lijkt op het oogjuweel

d      belangrijke verbetering



MIOS sa
www.retina-
uveitis eu

http://www.retina-uveitis.eu








TAMPONADES
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Vraag  hulpmiddelen calamiteit ?

welke bewering is het meest juist ?

a          CE markering is voldoende.
b          batches goed bijhouden.
c          niet te voorkomen, er is gesjoemeld.
d          CE markering is niet voldoende.
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