
Meldt u aan op www.symposiumanderskijken.nl

Hier vindt u ook het complete programma en informatie over de sprekers.  
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met uw vertegenwoordiger.

MAANDAG 18 NOVEMBER 2019

SYMPOSIUM

Beste relatie,

De markt verandert, uw praktijk verandert, uw klanten 
veranderen en de producten veranderen.  
Veranderingen die veel mogelijkheden bieden om uw  
praktijk nog succesvoller te maken. 

Graag nodig ik u uit om u op 18 november aanstaande  
te laten inspireren tijdens het Symposium ‘Anders Kijken’  
van Bausch + Lomb. Het Symposium is interessant voor  
alle medewerkers in de optiek: technisch, medisch,  
commercieel en bedrijfsmatig. Van harte welkom! 

Met vriendelijke groet,
Rob Rosenbrand
Professional Relations Manager van Bausch + Lomb

Datum:
Programma:
Deelname:
Locatie: 
Aanmelden:

maandag 18 november 2019
van 12.00 tot 18.00 uur
€ 47,50 per persoon
Theater Flint in Amersfoort
via de website www.symposiumanderskijken.nl

www.symposiumanderskijken.nl


Brian Tompkins 
Optometrist en voormalig president 

van de BCLA. Internationale 
autoriteit op het gebied van 

contactlensaanpassing.

“Running through all the possible 
technologies in practice.“

Ellen van Zanten
Partner/eigenaar van Business 

Openers. Praktijkadvies  
positionering, branding en  

strategie.

“Goede winkels zijn succesvol  
omdat ze heel veel fans hebben.“

Peter van Etten
Oogarts en vitreoretinaal chirurg 

verbonden aan het Oogziekenhuis 
Rotterdam.

De nieuwste technologische 
ontwikkelingen in de vitreoretinale 

chirurgie.

Gideon Schipaanboord
Strategy director bij GuiltyPeople.
Praktische digitale adviezen voor 

online succes. 

“Klanten vragen om een online 
organisatie.“

Sarah Morgan 

Optometrist, clinical researcher  
en business consultant. 

“Success with contact lenses  
involves the whole team. “

Richard Smith
Professional Relations Manager 

Europe van Bausch + Lomb. 

Presenting the latest innovations  
for your contact lens practice.

Paul Smit
Filosoof & Cabaretier over innovatie,  

beïnvloeding en verandering.

“Kijk eens anders… en krijg ideeën  
die je wereld op z’n kop zetten!“

Lois van Dinther
Optometrist.

Imke Jacobs
Optometrist.

“Compliance, altijd hetzelfde liedje?”

Duopresentatie

Flint Theater  
Coninckstraat 60 
3811 WK Amersfoort

Theater Flint in Amersfoort is centraal gelegen, goed 
bereikbaar met openbaar vervoer en biedt ruime 
parkeergelegenheid.
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