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NCC 2016

Get in Charge
Op 13 en 14 maart 2016 vindt het zesde Nederlands Contactlens Congres plaats in
Veldhoven. In 2006 startte het NCC als een nationaal congres, maar inmiddels is
het uitgegroeid tot een toonaangevend internationaal congres. Niet alleen door het
hoge aantal bezoekers maar zeker ook door de internationale sprekers en het
programma dat met veel zorg door de sprekerscommissie wordt samengesteld.
Zorg dus dat je erbij bent.
Tekst: Myrthe Blazís

Het thema van deze zesde editie van het Neder
lands Contactlens Congres is ‘Get in Charge’.
Daarmee doelt de organisatie in eerste instantie
op het meer ‘in charge’ worden van je contactlens
praktijk. De onderwerpen die aan bod komen op
het congres zijn hierop gericht. Maar ‘in charge’
kun je in dit geval ook heel letterlijk nemen:
deelnemers zijn namelijk echt in charge over de
inhoud van het congres. Het is een interactief
congres in de breedste zin van het woord.
Interactief
Het congres is op meerdere gebieden interactief.
Om te beginnen met de verschillende sponsor
lezingen. De partijen die deze lezingen geven
kunnen vooraf online hun sessie promoten.
Bezoekers kunnen via de website stemmen op de
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verschillende lezingen en op basis daarvan wordt
bepaald in welke zaal elke lezing plaats gaat
vinden. Een week voordat het NCC begint wordt
de definitieve zaalindeling bekend gemaakt.
Deze vorm van interactie is misschien niet heel
vernieuwend, maar het NCC gaat nog een stap
verder. Op de congresdagen zelf staat interactie
namelijk ook centraal. ’s Ochtends gaan de
verschillende sprekers zichzelf pitchen. Daarna
mogen de congresbezoekers stemmen naar welke
sessie ze willen gaan. Afhankelijk van de interesse
wordt dan de ruimte gekozen waar de lezing zal
plaatsvinden. De zaalindeling is van te voren dus
niet bekend, maar wordt pas op de dag zelf op
basis van de wensen van het publiek vastgesteld!
Ook tijdens de sessies kunnen bezoekende contact
lensspecialisten interactief meedoen. Zo kunnen

de sprekers vragen stellen waar het publiek op
moet antwoorden of op kan stemmen en er is
ruimte voor open vragen vanuit het publiek. Per
sessie wordt minimaal 20 minuten tijd ingepland
voor interactie met het publiek. Vragen kunnen
overigens gewoon in het Nederlands gesteld
worden.
Xperience
Naast interactie is experience een belangrijk
onderdeel van het congres. Er is zelfs een speciaal
X-perience Center voor ingericht. Naast het volgen
van lezingen is er volop ruimte voor het beleven en
proberen van instrumenten. Er zijn demonstraties
over topografie en anterior segment diagnostiek,
meibomiangrafie en spleetlampfotografie.
Onderzoek
In samenwerking met de BCLA organiseert het
NCC dit jaar tijdens het congres een Free Paper
Session symposium. Dit symposium is bedoeld om
jonge onderzoekers en academici aan te moedigen
en het belang van relevant onderzoek te laten zien.
Kandidaten kunnen hun werk online aanleveren in
de vorm van een ‘abstract’ tot 1 december 2015.
Alle geaccepteerde papers worden gepubliceerd in
Contact Lens and Anterior Eye (CLAE). Het NCC
heeft een document gemaakt met handige tips
voor het schrijven van een abstract. Ook zijn er
Nederlandse mentoren beschikbaar die je hierbij

GET IN CHARGE

kunnen helpen. Mail daarvoor naar meedoen@
ncc2016.com onder vermelding van ‘Free Paper
Session’. Kijk voor meer informatie over dit onder
werp op www.ncc2016.com onder ‘Papers &
Posters’.
The Lowlands in Charge
Het NCC nodigt ook in 2016 optometristen en
contactlensspecialisten van harte uit om een
presentatie te geven tijdens het congres. Voorheen
waren dit de ‘Rapid Fire Sessions’. Ook hiervoor
kunnen tot 1 december 2015 abstracts ingeleverd
worden. Heb je een leuk onderwerp maar geen
idee hoe je zo’n abstract of presentatie aan moet
pakken? Mail dan naar meedoen@ncc2016.com
onder vermelding van ‘The Lowlands In Charge’.
NCC doet onderzoek
Het NCC vindt onderzoek erg belangrijk. Om het
goede voorbeeld te geven is er daarom een nieuw
item op het congres van 2016: NCC Doing
Research. Het NCC wil antwoord geven op de
onderzoeksvraag ‘How useful is it to flip eyelids
and assess palpebral roughness during a contact
lens checkup?’. Tijdens het congres wil het NCC
hier een heleboel data voor verzamelen door de
oogleden van bezoekers te onderzoeken. Het
onderzoek staat onder leiding van Caroline
Kunnen.
Inschrijven
Op www.ncc2016.com kun je je registreren.
Ook vind je hier meer informatie over prijzen,
kortingen voor ANVC- en OVN-leden, en moge
lijkheden tot het reserveren van een hotelkamer.
Registreren kan tot 1 maart 2016, maar wacht
niet te lang. De vorige editie was helemaal
volgeboekt!
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