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Klachtencommissie Optometrie 
 

Uitspraak d.d. 31-3-2015 over de klacht van: 

 

 

X 

(verzoeker) 

 

-tegen- 

 

Y, optometrist 

(verweerder) 

 

 

 

1. Verloop van de procedure 

 

Bij brief van 30 oktober 2014 heeft verzoeker tegen verweerder een klacht ingediend. Bij 

brief van 9 januari 2015 heeft verweerder een verweerschrift ingediend. Bij brief van 12 janu-

ari 2015 heeft verzoeker enkele vragen van de Klachtencommissie Optometrie (verder: de 

commissie) beantwoord. Hierop heeft verweerder gereageerd bij brief van 18 februari 2015. 

 

De zaak is ter zitting behandeld op 16 maart 2015. Alleen verzoeker is verschenen, vergezeld 

van zijn partner. Verweerder was wegens vakantie afwezig. Hij heeft zich niet laten verte-

genwoordigen. 

 

 

2. Feiten 

 

Op grond van de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht dient, voor zover van 

belang voor de beoordeling van de klacht, van het volgende te worden uitgegaan. 

 

Verweerder heeft een optiekzaak. Verzoeker, die in zijn vrije tijd bokst, is daar al dertig jaar 

klant. Op 19 augustus 2014, eind van de middag, bezoekt klager verweerder met klachten 

over gezichtsverlies en het zien van een donkere vlek in de linkerbovenhoek van het rechter-

oog. Deze klachten waren ongeveer zes weken eerder begonnen en namen niet toe of af. Er 

waren geen bijkomende verschijnselen, zoals lichtflitsen of een ‘wapperend gordijn’. Verzoe-

ker vroeg zich af of het wellicht aan zijn bril lag, maar de klachten bleven bestaan als hij zijn 

bril afzette. Ook vroeg hij zich af of er mogelijk een relatie was met het boksen. Vier dagen 

voor het bezoek aan verweerder bezoekt verzoeker onder meer voor deze klacht zijn huisarts, 

die hem aanraadt zijn bril na te laten kijken. Over het verloop van het bezoek van verzoeker 

aan verweerder lopen de lezingen van partijen uiteen (zie onder 4). Vast staat dat het gesprek 

aan de toonbank plaatsvond en dat het alleen over de bril ging. Er wordt geen onderzoek ver-

richt. 

 

Verzoeker vraagt enkele dagen later aan zijn huisarts een verwijsbrief voor de oogarts. Zich 

niet bewust van het spoedeisende karakter van zijn klacht gaat verzoeker pas een week later, 

op 2 september 2014, naar ziekenhuis Bernhove in Uden. Hij wordt gezien door oogarts Paal-
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berg en direct doorverwezen naar het Radboud UMC. Daar wordt hij diezelfde dag nog geo-

pereerd door oogarts Klevering vanwege een netvliesloslating. 

 

Op 21 oktober 2014 bezoekt verzoeker verweerder opnieuw en vertelt hem wat er sinds het 

eerste bezoek is gebeurd.  

 

Enkele maanden later wordt door oogarts Van Boxtel, verbonden aan het ziekenhuis Bernho-

ve, bij verzoeker staar aan het geopereerde rechteroog geconstateerd. Daarvoor is hij begin 

maart 2015 met succes behandeld. Inmiddels ziet verzoeker weer goed. 

 

 

3. Klacht 

 

De klacht houdt in dat klager zich door verweerder niet serieus genomen voelt en dat ver-

weerder ernstig nalatig is geweest. 

 

 

4. Beoordeling van de klacht 

 

Ten aanzien van deze klacht zal de commissie nagaan of verweerder heeft gehandeld zoals 

mag worden verwacht van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelend optometrist onder 

gelijke omstandigheden. 

 

Voor de commissie staat vast dat op 19 augustus 2014 verweerder de klachten van verzoeker 

niet naar behoren heeft uitgevraagd en dat hij geen optometrisch onderzoek heeft gedaan. Er 

is alleen naar de bril gekeken. Verweerder heeft kennelijk ook niet het dossier van verzoeker 

geraadpleegd. Indien hij dat wel had gedaan had hij gezien dat het (niet aangedane) linkeroog 

vanwege amblyopie een visus had van 0.3. Verweerder had om die reden extra alert moeten 

zijn. 

 

Verweerder is in feite alleen nagegaan of er al dan niet een optisch probleem was en niet of er 

mogelijk oogpathologie in het spel was. Aldus is verweerder naar het oordeel van de commis-

sie als optometrist tekortgeschoten. Daaraan doet niet af dat een extramuraal werkende opto-

metrist maar zelden wordt geconfronteerd met klachten zoals die van verzoeker, en evenmin 

het feit dat verzoeker vier dagen eerder door de huisarts was gezien. En optometrist dient 

steeds alert te zijn op zeldzame, maar ernstige problematiek. Verder zijn veel huisartsen on-

voldoende in staat om verantwoord oogonderzoek te doen, zodat de optometrist hier een eigen 

verantwoordelijkheid houdt. 

 

Over het verdere verloop van het gesprek op 19 augustus 2014 verschillen partijen van me-

ning. Volgens verzoeker heeft verweerder gezegd dat de klachten vanzelf zouden overgaan. 

Volgens verweerder heeft hij klager het duidelijke advies gegeven om een afspraak met de 

oogarts te maken. Mede in aanmerking genomen het feit dat verweerder geen dossieraanteke-

ningen over het bezoek heeft kunnen overleggen, is voor de commissie niet komen vast te 

staan dat verweerder dit advies aan verzoeker heeft gegeven. 

 

Voor zover er al van uit zou moeten worden gegaan dat het advies wel is gegeven, is ver-

weerder niet bij verzoeker nagegaan of hij het advies goed begrepen heeft. De door verzoeker 

geuite klachten zijn van dien aard dat, indien geen onderzoek is verricht, aan de patiënt een 



 3 

dringend advies wordt gegeven om op korte termijn een oogarts of een collega-optometrist te 

bezoeken en dat wordt geverifieerd dat de patiënt dit heeft begrepen. 

 

Door het advies niet te geven c.q. niet met de vereiste urgentie te geven is verweerder tekort-

geschoten als optometrist. 

 

Ten overvloede overweegt de commissie nog het volgende. Met verbazing heeft zij kennis 

genomen van het feit dat, zoals uit het verweerschrift blijkt, verweerder geen gedilateerd fun-

dusonderzoek doet. Naar zijn zeggen heeft hij daar de tijd niet voor en is dergelijk onderzoek 

in zijn commerciële setting moeilijk toe te passen. De patiënt wordt voor dergelijk onderzoek 

doorverwezen naar de oogarts. 

 

Naar het oordeel van de commissie is gedilateerd fundusonderzoek een essentieel onderdeel 

van het beroep van optometrist. De commissie vindt dan ook dat van degene die zich naar 

buiten toe afficheert als optometrist, mag worden verwacht dat hij, indien geïndiceerd, in staat 

is om dergelijk onderzoek ook zelf uit te voeren. Het ontbreken van tijd en de commerciële 

setting waarin wordt gewerkt vormen geen excuus om structureel dergelijk onderzoek niet te 

doen en de patiënt steeds naar de oogarts door te verwijzen. 

 

 

5. Beslissing 

 

De klacht is gegrond. 

 

 

Aldus gegeven te Utrecht op 31 maart 2015 door prof. mr. J.C.J. Dute, voorzitter, J.G. Keu-

ken en W.G. Wieringa, leden-optometristen, in tegenwoordigheid van H.E. Klein Ikkink, se-

cretaris. 

 

 

 

 

 

 

Prof. mr. J.C.J. Dute        H.E. Klein Ikkink 

 

 

 

 


