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Het komt vaak voor dat u als huisarts te maken
krijgt met een patiënt met oogklachten. In deze
praktische cursus oefent u de vaardigheden van
het inspecteren van het oog, het verwijderen van
een corpus alienum en een incisie van een
chalazion.

P RO G RA M M A
Drs. S.W. Genders, oogarts LUMC
We starten met een korte presentatie over het
herkennen van een chalazion en hoe u deze
(conservatief) het beste kunt behandelen. Aan de
hand van enkele video’s nemen we ook de
chirurgische behandeling van het chalazion den
stap voor stap met u door. Als er een patiënt is
krijgt u een live demonstratie te zien. U leert wat
u juist wel en niet moet doen.

U leert de klachten van een corpus alienum te
herkennen. Stap voor stap gaat u leren hoe u een
uitvoerige uitwendige inspectie van oog en
oogleden kunt uitvoeren. U oefent het toedienen
van oogdruppels en het everteren van het
bovenooglid.
• Exochleatie chalazion (film of demo-patiënt)
• Inspectie of en verwijderen corpus alienum
• Verwijderen corpus alienum met boor en naald

U krijgt een stapsgewijze instructie voor het
verwijderen van een corpus alienum in de cornea
en u leert wat u juist wel en niet moet doen.
De opgedane kennis gaat u met een boortje
meteen uitproberen op koeienogen.

Voor informatie en aanmelding gaat u naar:
www.boerhaavenascholing.nl

