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GET IN CHARGE
EERSTE TIJDSLOT
Vooruitblik naar één van de grootste contactlenscongressen ter wereld

Na de openingssessie en de pitches is het tijd voor de deelnemers om echte keuzes te maken uit een ruim aanbod, meteen
met een lastige afweging: myopiebeheersing, of de rapid-fire
sessie van Nederlandse bodem naast dus het genoemde wetenschappelijke traject in samenwerking met de BCLA.

DEEL II
het lijkt erop dat we op een kruispunt staan als contactlensindustrie. er gebeurt
van alles om ons heen: van internet en digitalisering tot 3d-printen, customization en maatwerk. tegelijkertijd is de contactlensindustrie nog redelijk conservatief. we bieden lenzen nog steeds aan in standaarduitvoeringen, met soms beperkte ruimte om te variëren in lenspassing, materiaal, optisch profiel enzovoorts.
maar nieuwe uitdagingen vragen om een verandering: allereerst is er betere apparatuur om het oog te doorgronden in al zijn aspecten, dat mogelijkheden biedt.
en er zijn nieuwe ontwikkelingen die schreeuwen om aandacht, waaronder natuurlijk myopiebeheersing. dit tweede deel kijkt verder vooruit naar het ncc 2016,
en naar de uitdagingen van de contactlenspraktijk van vandaag, én van morgen.
TEKST Eef van der Worp
Stemmen
Het thema van NCC 2016 is Get in Charge.
De tijd is gekomen om het heft in handen
te nemen, en aan de knoppen te gaan zitten van de toekomst van ons vak en ons
beroep.
Werd in de vorige editie van Eyeline het
zondagprogramma al uitgebreid onder
de loep genomen, nu is het maandagprogramma aan de beurt. Net als op dag 1
zullen, in navolging van het succes van de
vorige editie van het NCC, de moderators
van de verschillende sessies hun verhaal
pitchen; hun sessie dus zo goed moge-
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lijk verkopen. Het spectaculaire van dit
NCC is dat de deelnemers echt ‘in charge’
zijn. Die kunnen namelijk stemmen via
mobiele telefoon en smartphone, om te
bepalen welke van de sessies in de hoofdzaal komen en welke in de bijzaal!
Scientific Track
Het wetenschappelijke programma van
het NCC 2016 is deze editie een speciale track, georganiseerd in samenwerking
met de British Contact Lens Association
(BCLA). Dit is dus een aanvulling op de
gewone parallelsessies met presentaties

zoals u van het NCC gewend bent. In deze track worden free
papers geprogrammeerd die zijn ingediend door wetenschappers, specialisten en optometristen wereldwijd. Het
gaat hier allemaal om onderzoeken naar de toepassing van
contactlenzen die nog niet eerder openbaar zijn gemaakt. Al
deze papers zijn anoniem beoordeeld door een internationale wetenschappelijke commissie.
Get in Charge of research
Een van de doelstellingen van het NCC is de ontwikkeling van
het vakgebied contactlenzen. Dit is ook de reden waarom het
NCC samenwerkt met diverse organisaties, zoals de American Academy of Optometry (AAO) en de BCLA, om zo kennis
en ervaring te delen met lokale specialisten. In deze sessie
leggen enkele sprekers onder leiding van Robin Chalmers uit
welke zaken er komen kijken bij het schrijven van artikelen
en het doen van onderzoek. Shehzad Naroo, editor-in-chief
van het vakblad Contact Lens & Anterior Eye (CLAE) laat zien
hoe het beste een wetenschappelijk artikel of case report te
schrijven, en Eric Papas kijkt naar onderzoeksethiek. Niet om u
af te schrikken, maar bedoeld om een hand te reiken en drempels te slechten. Een sessie voor die specialisten die graag ‘in
charge’ willen komen en zijn van hun eigen ontwikkeling en
daarmee ons vak ook weer steeds een treetje hoger brengen.

Myopiebeheersing
Het is duidelijk dat de komst van speciale contactlenzen voor
het afremmen van myopieprogressie een grote verandering
geeft in de gehele contactlensmarkt wereldwijd. Al jaren
praten wij over de mogelijkheden om myopieprogressie af
te remmen. De grote vraag hierbij is: wanneer beschikken wij
over dergelijke producten? In deze sessie gaan deze sprekers
in op deze vraag. Wat is de stand van zaken ten aanzien van
onderzoeken over de toepassing? Welke producten mogen we
verwachten en wanneer gaan deze komen? Een belangrijke
vraag hierbij gaat ook worden op welke manier we de mate
van myopiebeheersing bij onze lensdragers gaan monitoren
en managen. Het ‘laatste nieuws’ voor u geselecteerd door
een panel dat moeilijk te overtreffen is: Lyndon Jones als moderator, en Noel Brennan, Eric Papas en Mark Bullimore als
belangrijkste ‘spelers’. Dit belooft een spectaculaire sessie te
worden.
Lowlands in charge
Traditioneel een van de sensationeelste sessies op het NCC.
Korte lezingen allemaal gegeven door collega’s uit België en
Nederland. Praktische onderwerpen tot de kern teruggebracht.
Een uitdaging voor diegenen die ze geven, maar altijd zeer gewaardeerd door een volle zaal met publiek. De exacte line-up
van deze sessie wordt kort voor het NCC 2016 bekend gemaakt.
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DIT IS DE REDEN WAAROM
DAILIES® AquaComfort Plus® lenzen het verdienen
uw eerste keus te zijn voor nieuwe lensdragers

POLYVINYL ALCOHOL [PVA]
TWEEDE TIJDSLOT
Nog voor de lunch zijn er opnieuw twee zeer gevarieerde
sessies om uit te kiezen, opnieuw naast het wetenschappelijke track.
Get in Charge of progressive corneal diseases
Progressieve cornea-aandoeningen hebben vaak als gevolg
dat het zicht (sterk) verminderd is. Heel vaak kan een contactlens uitkomst bieden. In deze sessie bespreken wij een
serie van veel voorkomende progressieve aandoeningen
en brengen u op de hoogte van de laatste inzichten op het
gebied van de diagnostiek en behandeling, al dan niet met
contactlenzen. Welke rol speelt de contactlensspecialist in
de zorgketen bij dergelijke aandoeningen? Met Brian Tompkins als moderator, en Lynette Johns en Greg DeNeayer als
internationale experts, lijkt deze sessie niet meer stuk te
kunnen.

PVA Bevochtigingscomponent

Knipperslag geactiveerde bevochtiging1

Traanfilmstabiliteit2

Uniek lensmateriaal ontworpen
voor compliance eenmalig
gebruik*

Bij elke knipperslag komt vocht vrij,
wat helpt om een stabiele traanfilm te
bekomen2

Traanfilmstabiliteit draagt bij tot een
heldere visus en algeheel comfort3-6

PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE™
* Compliance with manufacturer-recommended replacement frequency. 1. Winterton L, Lally J, Sentell K, Chapoy L. The elution of poly (vinyl alcohol) from a contact lens: The realization of a time release moisturizing
agent/artificial tear. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2007;80B:424-432. 2. Wolffsohn JS, Hunt OA, Chowdhury A. Objective clinical performance of ‘comfort-enhanced’ daily disposable soft contact lenses.
Contact Lens Anterior Eye. 2010:33(2):88-92. | 3. Subjective Performance of Hydrogel and Silicone Hydrogel Daily Disposable Contact Lenses. Sebastian Marx, JENVIS Research, Jena,
Germany; Stefan Schwarz, Stefan Schwarz Optometrie, Hildesheim, Germany; Mary Fahmy, Jami Kern, Cecile Maissa, Alcon Research, Ltd., Fort Worth, TX, USA. American Academy of
Optometry; Denver, CO; November 12-15, 2014. | 4. In a randomized, parallel group clinical study with 291 neophyte patients who were masked to the sponsor at 26 sites; significance
demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2010. | 5. Multi-center, randomized, double-masked, bilateral 2 way crossover trial of 2 weeks duration, n=83. Alcon data on file 2013 |
6. Multicenter, randomized, double-masked, bilateral 2 way cross-over trial of 2 weeks duration, n=82/84. Alcon data on file 2013 DAILIES ®, DAILIES® AquaComfort Plus ® and the Alcon®
Logo are brands of Novartis AG. © 2015 Novartis MR2015-1181 12/2015

Get in Charge of the future:
Building a myopia control practice
Zonder enige twijfel zullen we voor 2020 de eerste contactlenzen in de markt hebben, waarmee we een begin kunnen maken met het remmen van myopieprogressie. Naast
de lenzen zelf moeten we dus nu ook gaan nadenken over
de wijze waarop myopiebeheersing een plaats binnen de
praktijk gaat krijgen. Welke technieken zijn daarvoor nodig,
en blijft het enkel bij het aanpassen van dergelijke speciale
lenzen, of moeten we ons wellicht nieuwe onderzoekstechnieken eigen maken? Allemaal vragen die in deze sessie aan
bod zullen komen. Jose Gonzales-Meijome is de moderator,
en internationale grootheden waaronder Chen Zhi uit China, en Noel Brennan en Mark Bullimore uit de VS, nemen dit
onderwerp onder de loep. Kortom, hoe gaan we myopiebeheersing aanpakken, morgen in de praktijk?!

DERDE TIJDSLOT
In deze laatste parallelsessie, voordat wordt overgegaan
naar de altijd spectaculaire slotsessie van het NCC, staat de
toekomst van contactlenzen op de agenda, én die van ons
vak. Daarnaast opnieuw keuze uit het wetenschappelijke
programma in een derde track.
Get in Charge of the future of contact lenses
De titel spreekt in zekere zin voor zich. In deze sessie wordt
een blik geworpen op de toekomst van contactlenzen. Wat
gaat deze ons brengen en welke technologische ontwikkelingen staan ons te wachten? In deze zeer interactieve sessie geven de sprekers kort hun visie en daarna is het woord
aan het publiek: in het discussiedeel van deze sessie krijgt
u een unieke gelegenheid om met toponderzoekers te discussiëren over de toekomst van ons vak. ‘Get in charge’ van
uw eigen toekomst! De belangrijkste en meest invloedrijke
mensen van ons vakgebied, aanwezig op het NCC, vertellen
hun visie op de toekomst van de contactlens, en hoe de contactlenspraktijk van morgen eruit zal zien: Philip Morgan is
moderator, en verder onder andere Lyndon Jones, Noel Brennan, Eric Papas, Jason Nichols en Graeme Young.
Getting offline online
De ontwikkeling en evolutie van het internet heeft er onder
andere toe geleid dat er nieuwe distributiekanalen zijn ontstaan. Voor de optiek geldt dat deze nog in ontwikkeling zijn,
maar zeker in de toekomst krijgt onze branche daar volop
mee te maken. Voor de één een uitdaging, voor de ander
een bedreiging. In deze sessie gaan we de discussie aan over
de kansen en bedreigingen. Feiten zullen worden afgewisseld met discussie, successen uit de praktijk zullen worden
toegelicht en u kunt daar als deelnemer van deze sessie de
kanttekeningen bij plaatsen. Gaan we aanhaken of blijven
we weg van het internet? Een mix van nationale en internationale sprekers zullen deelnemen aan deze sessie.
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XPERIENCE CENTER
Parallel aan de drie parallelsessies, zoals aangegeven in tijdslot 1, 2 en 3, loopt er steeds nog een track. Soms lopen er zelfs
twee, met praktische sessies in kleine groepen in het speciale
NCC Xperience Center.
In de eerdere edities van het NCC werden workshops georganiseerd in een apart deel van de Koningshof. Deze editie hebben
we dit gebied omgevormd tot één groot Xperience Center, waar
de deelnemers kunnen werken met diverse instrumenten die
we al kennen uit de praktijk, maar ook met instrumentarium
dat geheel nieuwe toepassingen gaat geven. In dit Xperience
Center worden live demonstraties en lezingen gecombineerd
met hands-on practica en discussies ‘en petit comité’.
Get in Charge of the contact lens business 1e deel
In deze eerste van twee sessies over de contactlensmarkt, presenteren we diverse marktonderzoeken om zo een beeld te
kunnen schetsen van de actuele markt. In dit eerste deel toont
EUROMCONTACT ook een tool voor het creëren van loyaliteit
bij de lensdrager. Uiteraard is er in deze sessie volop ruimte om
te discussiëren over de gepresenteerde cijfers en trends.
Get in Charge of the contact lens business 2e deel
In dit tweede deel over de contactlensmarkt gaan we met
name met de deelnemers in discussie over de praktijk van
vandaag en die van morgen. Aan deze sessie zullen ook vertegenwoordigers van industrie deelnemen en gaan we kijken
hoe we met elkaar de markt verder kunnen ontwikkelen.
Get in Charge of the colours
Corneatopografie is in de Nederlandse praktijk een begrip geworden, mede dankzij de populariteit van orthokeratologie.
Maar ondanks dat de topograaf in de meeste praktijken zijn
intrede heeft gedaan, valt er nog veel meer uit dit soort apparaten te halen dan we misschien op het eerste oog denken.
In deze sessie nemen de sprekers u mee op een tocht langs
de verschillende maps en schaalverdelingen en laten zien hoe
nog beter te profiteren van de mogelijkheden die topografen
te bieden hebben. In het Xperience Center vinden ook demonstraties plaats, zodat u alles ook in de praktijk ziet.
Get in Charge of myopia control - the Dutch way
Naast de technologische en optische kant van myopiebeheersing, is er wereldwijd ook een discussie gaande over wie in
de toekomst bezig kan en mag zijn met myopiebeheersing.
Zeker voor de Nederlandse markt is dit een discussie die wij
met elkaar moeten voeren, daar de verkoop van lenzen aan de
ene kant vrij is, en het beroep van contactlensspecialist niet
beschermd is. En hoe zit dat dan voor optometristen? In deze
sessie gaat die discussie ook gevoerd worden. Aan de discussie
nemen tevens vakverenigingen deel, om zo met elkaar te kunnen kijken hoe landschapsveranderende ontwikkeling op een
goede manier kan worden geïmplementeerd in de toekomst.
‘Get in charge’ in optima forma.

Brien Holden Tribute
Zeker in het licht van het voorgaande, myopiebeheersing, een Brien Holden Tribute. Wereldwijd was er
waarschijnlijk niemand die dit onderwerp hoger op de
agenda had staan dan Brien Holden. Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn, hij is in de zomer van 2015
overleden. Hij werd 73 jaar en heeft een lange historie
met contactlens-minded Nederland. Je zou verwachten dat hij op latere leeftijd wel wat aan overredingskracht en energie had ingeboet, maar niets is minder
waar. Zijn laatste passie was de dramatische toename
van myopie in de wereld. En helaas kan hij het zelf niet
meer meemaken, maar dat er veel gaat veranderen
staat vast volgens hem. We zullen alles in het werk
moeten stellen om deze epidemie te stoppen of in ieder geval zoveel mogelijk te remmen. Zijn profetische
woorden zullen voortleven. Als laatste eerbetoon aan
een groot visionair wordt op het NCC 2016 deze speciale sessie ingelast.
The first ever Olympic contact lens debate –
live @ ncc 2016
‘To top things off’: het NCC sluit af in dit Olympisch
jaar met een kampioenschap contactlensdebat. Er
zijn 8 deelnemers, een selectie uit het ruime aanbod
van uitstekende sprekers op dit NCC 2016, die de competitie aangaan. Aan het eind van de eerste dag zijn
de kwartfinales, en aan het begin van de tweede dag
(maandag) zijn de halve finales. Dit wordt dan aan het
eind van het NCC afgerond met een Grande Finale. Het
mooie is: de bezoekers zijn ‘in charge’, en kunnen stemmen wie elk debat wint.
Het NCC 2016 kijkt naar de uitdagingen van de contactlenspraktijk van vandaag, én die van morgen. Tot ziens!
NCC 2016
13 en 14 maart 2016
Koningshof Veldhoven
www.ncc2016.com
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