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1. Inleiding 
 

Het snel veranderende zorglandschap heeft invloed op de positie van de optometrie en het beroep van 

optometrist. We verwachten onder andere een toename van de zorgvraag, nadruk op preventieve en laag-

complexe zorg dichtbij huis en zien de noodzaak voor de verbetering van kwaliteit. Als beroepsvereniging 

willen we hier slagvaardig op inspelen. Zoals in het OVN Beleidsplan 2016 – 2018 beschreven, staat de 

komende periode in het teken van onderzoeken, positie bepalen en vernieuwen. In 2017 gaan we hier als 

vereniging volop mee aan de slag. In dit jaarplan staan onze aanpak, de resultaten die we willen boeken en de 

activiteiten die uitgevoerd worden, door het bestuur, de commissies en het bureau. De activiteiten zijn 

beschreven per speerpunt en bijbehorende strategische doelstelling uit het beleidsplan (zie onderstaande 

figuur).  

 

 
Bovenstaande doen we met het oog op onze visie, en vanuit onze missie. 

 

Visie OVN 

De OVN ziet de optometrist een belangrijk onderdeel uitmaken van de basiszorg in Nederland in 2030. De OVN 

voorziet dat de optometrist samen met de huisarts basisoogzorg levert aan patiënten op een zinnige en zuinige 

manier dicht bij huis. 
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Missie OVN 

De OVN bevordert de positie van de optometrist als een zelfstandige professional in de (basis)oogzorg, zowel 

op het vlak van patiëntenzorg, als ook op het vlak van praktijkvoering.  

De OVN doet dit o.a. door het ontwikkelen, bepalen en instellen van standaarden voor optometrische zorg, 

door het behouden en verbeteren van de kwaliteit van oogzorg en door belangenbehartiging. Hiermee draagt 

de OVN bij aan een georganiseerde oogzorg, die aansluit bij de ontwikkelingen in het zorgdomein, die 

uitstekende kwaliteit levert en oog heeft voor de belangen van patiënten.  
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2. Speerpunten 2017 
 

Speerpunt 1. Een beroepsvereniging met slagkracht 

 

Strategische doelstelling beleidsplan 2016 – 2018 

Meer slagkracht voor en door de vereniging. 

 

Wat we gaan doen 

A. Het nieuwe verenigingsmodel implementeren: werken volgens de nieuwe structuur en strategische 

cyclus; 

B. Het succesvol vinden en binden van voldoende, competente vrijwilligers;  

C. Leden faciliteren om informatie en actualiteiten proactief met elkaar en met de OVN te delen en 

zodoende te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in het oogzorgveld;  

D. Het genereren van (extra) inkomsten voor de vereniging; 

E. Meerwaarde lidmaatschap vergroten door inzet van studentambassadeurs en het onderzoeken van 

toegevoegde waarde vakbondslidmaatschap.   

 

Aanpak 

A. Implementatie nieuwe verenigingsmodel 

In 2016 is het nieuwe vereniging model in de steigers gezet, met een Ledenraad, het bestuur in een 

toezichthoudende rol en commissies. Dit model geeft kennis en betrokkenheid  van leden een plek en  maakt 

snelle besluitvorming mogelijk. Beide essentieel om alert in te kunnen spelen op de elkaar snel opvolgende 

ontwikkelingen in de zorg en in ons vakgebied. In 2017 gaan we volgens het nieuwe model werken. Het bureau 

ondersteunt de Ledenraad, het bestuur, de ledenbijeenkomst, commissies, werkgroepen en kwaliteitskringen 

bij het werken volgens het nieuwe model en volgens een strategische beleidscyclus. Voor de implementatie 

worden in de volgende acties ondernomen: 

- systematische werkwijze hanteren voor ontwikkeling en realisatie van beleid met betrokkenheid van 

leden; 

- training voor ledenraadsleden over rol en taken; 

- training voor de voorzitter van de ledenraad over het leiden van de vergadering; 

- training voor bestuur over toezichthoudend besturen; 

- training voor nieuwe bestuursleden (basisbeginselen besturen); 

- evalueren en optimaliseren van de taken, werkwijze en werkprocessen (blauwdruk OVN). 
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B. Vrijwilligersbeleid en bezetting 

Vrijwilligers zijn de kern van de OVN. Hun inzet  is cruciaal om als vereniging slagvaardig te kunnen opereren en 

de doelen van de OVN te realiseren. Ook voor leden kan vrijwilligerswerk meerwaarde hebben. Om alle 

betrokkenen inzicht te geven in wat de OVN en vrijwilligers voor elkaar kunnen betekenen, stellen we een 

vrijwilligersbeleid op.  Dit beleid moet mogelijk maken dat vrijwilligers binnen de OVN tot hun recht komen, 

hun eigen doelen kunnen nastreven en tegelijkertijd de doelstellingen van de OVN realiseren.  De inbreng van 

leden wordt meegenomen bij het opstellen van het vrijwilligersbeleid. 

 

Om in 2017 voortvarend aan de slag te kunnen met interne en externe projecten zijn nieuwe vrijwilligers hard 

nodig. Voor nieuwe bestuursleden en een lid van de Ledenraad wordt het wervings- en benoemingsproces 

voortgezet. Ook zetten we ons in voor een voldoende en competente bezetting van commissies en 

werkgroepen. De commissies en werkgroepen werken vanaf 2017 op basis van opdrachten gerelateerd aan de 

strategische doelstellingen in het beleidsplan 2016 – 2018.  

In  2017 zijn er vijf commissies binnen de OVN: Commissie PR en Voorlichting, Commissie 

Kwaliteitsontwikkeling, Commissie Beroepsbelangen, de Congrescommissie en de Redactiecommissie Visus.  
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De opdrachten van de vaste commissies voor 2017 staan met steekwoorden weergegeven in onderstaande 

tabel.  

Commissie Werkt in 2017 aan: 

PR en Voorlichting - Vrijwilligersbeleid  

- Onderhoud en doorontwikkeling website en PR OVN 

- Communicatiebeleid  

- Studentambassadeurs 

Kwaliteitsontwikkeling - Kwaliteitskringen - evaluatie OptoFollow  

- Richtlijn Glaucoomonderzoek 

- Adviseren validatie externe richtlijnen (waaronder Richtlijn JGZ; Richtlijn 

DRP; Kwaliteitsstandaard Refractie) 

- Vertegenwoordiging bij KP 

Beroepsbelangen - Vakbond 

- Pilots 

- Vergoedingenoverzicht verzekeraars 

- RIO 

Congres - OVN Congres februari 2017 

Redactie Visus - 6 edities  Visus 

 

Daarnaast leveren commissies voor hun aandachtsgebied input voor de strategische beleidscyclus. Voor 

specifieke opdrachten kunnen andere leden bij een commissie aanschuiven.  

 

Voor de uitvoer van grotere projecten worden aparte werkgroepen in het leven geroepen. Leden uit de vaste 

commissies kunnen hierin participeren. Minimaal wordt zorggedragen voor een terugkoppeling vanuit de 

werkgroepen naar de relevante commissies. De volgende werkgroepen worden in 2017 voortgezet: 

- Klankbordgroep Toekomstverkenning;  

- Werkgroep Myopiebeheersing. 

Rond de volgende projecten worden nieuwe werkgroepen geformeerd in (de loop van) 2017: 

- Beroepsprofiel; 

- Nulmeting. 

 

C. Informatie en actualiteit proactief delen 

De OVN streeft naar een cultuur van betrokkenheid van optometristen bij hun vak en beroepsvereniging. 

Betrokkenheid wordt vaak gezien als een voorspeller van het succes van een organisatie en als een belangrijk 

ingrediënt  voor innovatie en continuïteit. Betrokkenheid is dan ook één van de pijlers in het versterken van de 

slagkracht van de OVN en onze beroepsgroep. In de tweede helft van 2017 wordt een intern 

communicatiebeleid opgesteld voor het betrekken van leden, commissies en kwaliteitskringen bij de 

verenigingscycli en bij het uitwisselen van actuele informatie over de vereniging en ontwikkelingen in de 

oogzorg. De communicatiekanalen van de OVN worden hierbij in samenhang ingezet. 

Begin 2017  is de OVN-website geoptimaliseerd tot een platform voor informatie-uitwisseling voor en door 

optometristen en stakeholders. Tijdens het OVN-Congres wordt de nieuwe website gelanceerd. Voor 2017 
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staan het onderhoud en verder uitbouwen van de website centraal evenals de andere communicatiekanalen 

van de OVN zoals de Nieuwsbrief, Facebook, etc.  

 

D. Genereren van (extra) inkomsten  

Voor het genereren van extra inkomsten is er in de tweede helft van 2016 een beleid voor mailingen van 

derden en het acquireren van inkomsten via advertenties in Visus uitgewerkt en vastgesteld. In 2017 staat de 

uitvoer centraal. 

 

E. Meerwaarde lidmaatschap  

Studentambassadeurs 

De studenten van nu zijn de optometristen van de toekomst. Hun betrokkenheid bij de OVN en het werkveld is 

van groot belang. De bestaande ervaringen in het werken met studentambassadeurs in het buitenland laten 

zien dat studentambassadeurs een brug kunnen slaan tussen de beroepsvereniging en de optometriestudenten 

en de betrokkenheid van studenten bij hun vak en beroepsvereniging kunnen vergroten. Voor het collegejaar 

2016/2017  worden  door de OVN twee studenten benoemd tot OVN Studentambassadeur. De 

studentambassadeurs stellen in het eerste kwartaal van 2017 een plan van aanpak op om: (1) meer steun en 

overtuiging bij studenten te bewerkstelligen voor de doelen en waarden van de OVN (belang van 

beroepsvereniging en inzet voor het vak), (2) een grotere bereidheid van studenten om zich in te zetten voor 

de OVN en hun vak (bijv. via OVN Congres, Visus, vrijwilligerswerk) (3) en te bewerkstelligen dat studenten  lid 

van de OVN willen worden of blijven.  

 

Vakbond 

Uit een korte verkennende enquête (voorjaar 2015) onder een steekproef uit tweedelijns optometristen 

ontstaat de indruk dat er behoefte is aan een collectief lidmaatschap bij de vakbond. Om de meerwaarde van 

een collectieve aansluiting voor de OVN-leden uit de tweede lijn te bepalen, brengen we in kaart wat de voor- 

en nadelen hiervan zijn.  
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Resultaten 

- Vanaf 2017 volgt de vereniging een nieuwe strategische, beleids- en uitvoeringscyclus. Elke drie jaar 

wordt er een beleidsplan opgesteld. Voor 2017 ziet de cyclus er als volgt uit: 

Februari   Bestuursvergadering: managementrapportage Q4   

April                        Bestuursvergadering: managementrapportage Q1, jaarverslag 2016,  

                                jaarrekening 2016, input jaarplan 2018 

Mei                         Ledenraad: jaarverslag 2016,  jaarrekening 2016 en input jaarplan 2018  

Juni                         Ledenbijeenkomst  

September            Bestuursvergadering: managementrapportage Q2 en concept- jaarplan 2018  

Oktober                 Ledenraad: concept- jaarplan 2018  

November             Bestuursvergadering: managementrapportage Q3, jaarplan 2018, begroting 2018  

                                en contributie 2018  

December             Ledenraad: jaarplan 2018, begroting 2018, contributie 2018 en (her)benoemen  

                                bestuursleden  

 

- Vanaf medio 2017 functioneert een  bestuur in een toezichthoudende rol; 

- De Ledenraad, commissies en werkgroepen zijn bekend met de afgesproken taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden en kunnen hier naar handelen; 

- Eind 2017 zijn alle vrijwilligersvacatures binnen de OVN vervult. 

- In 2017 werken leden in commissie- en werkgroepverband op basis van een SMART1 geformuleerde 

opdracht van het OVN-bestuur, gerelateerd aan de strategische doelstellingen uit het OVN Beleidsplan 

2016 – 2018; 

- Een samenhangend vrijwilligersbeleid dat duidelijkheid geeft binnen de organisatie over hoe met 

vrijwilligers wordt gewerkt; zaken regelt, voorwaarden stelt, afspraken en in te zetten middelen 

vastlegt; onduidelijkheid, wrijving, conflicten en ongelijke behandeling tussen vrijwilligers voorkomt, is 

opgesteld. 

- Er is een intern communicatiebeleid opgesteld, met nadrukkelijke aandacht voor het creëren van 

betrokkenheid en de samenhang tussen kanalen. 

- Lancering van een nieuwe website en stijging van het aantal websitebezoekers, aantal likes op 

Facebook en lezers van de nieuwsbrief  met 5% t.o.v. 2016. 

- Extra inkomsten door start met mailingen van derden en het acquireren van inkomsten via 

advertenties in Visus van minimaal € 7.000. 

- Twee studentambassadeurs zijn actief, waardoor het aantal aspirant/SOS-leden eind 2017 is 

toegenomen met  5%, net als de deelname van studenten aan OVN-activiteiten.  

                                    
1 Het SMART principe staat voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. De  letters staan voor: 
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden (Bron bijvoorbeeld: Norbert Roozenburg en Johan 
Eekels (1998): Productontwerpen, structuur en methoden, Uitgeverij Lemma, Utrecht, ISBN 90-5189-706-5.) 
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- Besluit over een collectieve aansluiting bij de vakbond op basis van een helder overzicht van de 

pluspunten en wensen van leden, ten opzichte van de kosten, organisatorische verplichtingen en 

andere eventuele nadelen.  

 

Planning en tijdsinvestering 

Project Planning Tijdsinvestering bureau 

Implementatie 

verenigingsmodel: 

strategische cyclus, 

bestuur, LR, 

ledenbijeenkomst, 

trainingen, evaluatie 

blauwdruk, 

ondersteuning 

commissie 

Cyclus en ondersteuning 

commissies geheel 2017, bestuur 

Q1 Q2, Q3, Q4, ledenbijeenkomst 

Q2, 

ledenraad Q2,Q3,Q4 

Training LR Q1, 

 

594 uur 

Vrijwilligersbeleid en 

werving vrijwilligers 

Nadruk Q1 en Q2 100 uur 

Informatie delen, 

lancering  en onderhoud 

nieuwe website, 

communicatiebeleid 

nieuwsbrieven, PR, FB 

Lancering Q1, communicatie beleid 

Q3-Q4, rest geheel 2017 

358 uur 

Visus Januari, maart, mei, juli, 

september, november 

60 uur 

Externe hoofdredacteur 210 uur 

Extra inkomsten Geheel 2017 40 uur 

Meerwaarde 

lidmaatschap 

Vakbond eerste helft 2017 

studentambassadeurs geheel 2017 

28 uur 
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Speerpunt 2. Naar een toekomstgericht beroepsprofiel  

 

Strategische doelstelling beleidsplan 2016 – 2018 

Een beter passend beroepsprofiel voor de optometrist, met het oog op een relevante en unieke positie van 

de beroepsgroep in de basiszorg in 2030. 

 

Wat we gaan doen 

A. Een toekomstverkenning opstellen, die duidelijk maakt hoe het beroep van optometrist in de 

toekomst en bij de toekomstige zorgvraag past; 

B. Een toekomstgericht beroepsprofiel voor de optometrist ontwikkelen, in samenspraak met 

orthoptisten, oogartsen en de Hogeschool Utrecht.  

 

Aanpak 

A. Toekomstverkenning 

In 2016  is gestart met de toekomstverkenning, een project van de OVN en NVvO. De toekomstverkenning is 

gericht op het verkrijgen van inzicht in hoe de beroepen van optometrist en orthoptist zo optimaal mogelijk 

aansluiten op de toekomstige zorgvraag in 2030. In de eerste helft van 2017 wordt het eindrapport van de 

toekomstverkenning opgeleverd. De toekomstverkenning is het voorbereidende werk voor het opstellen van 

een toekomstgericht beroepsprofiel.  

 

B. Een toekomstgericht beroepsprofiel 

Met een toekomstgericht beroepsprofiel wil de OVN vorm geven aan de kwaliteit, de positie en de 

positionering van de optometrist in de basiszorg richting 2030. Het beroepsprofiel is richtinggevend voor de 

ontwikkeling en uitvoering van het vak, met de beschrijving van het beroepsdomein en een 

competentieprofiel. De resultaten van de toekomstverkenning bieden een goede basis voor het maken van een 

toekomstgericht beroepsprofiel.  

In 2017 worden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoerende werkzaamheden aan het profiel in 2018. 

Eind 2017 is het projectplan gereed en staat de projectstructuur, en wordt een stuurgroep en project- en 

werkgroep geformeerd. Ook  worden algemene formats ontwikkeld die de basis vormen voor het verzamelen 

van inbreng uit de vereniging en het schrijven van het profiel.  
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Resultaten 

- In de eerste helft van 2017 is een toekomstverkenning uitgevoerd, die kaders biedt voor het 

toekomstgericht vernieuwen van het beroep van de optometrist en orthoptist: 

1) De relevante ontwikkelingen zijn benoemd en de gevolgen daarvan voor de 

beroepsgroepen in termen van:  

a. reikwijdte van het werkveld (ook in samenhang keten)  

b. benodigde competenties op hoofdlijnen (rekening houdend met CanMeds2)  

c. patiënt- en kwaliteitsgericht werken  

d. kosten, financiering en toegankelijkheid  

e. taakverdeling en afstemming in de keten  

f. capaciteit  

2) Criteria zijn benoemd voor het opstellen van een toekomstgericht beroepsprofiel  

3) Er is een evaluatie uitgevoerd naar het verloop van de samenwerking in het project en de 

verkregen resultaten; 

- Eind 2018 is een toekomstgericht beroepsprofiel voor de optometrist gereed, dat: 

o het werkveld van de beroepsbeoefenaren beschrijft; 

o duidelijkheid biedt over de plaats van de beroepsbeoefenaar binnen de gezondheidszorg ; 

o oog heeft voor de toekomst en ontwikkelingen in de zorg; 

o de kennis en competenties beschrijft (CanMeds); 

o de grenzen van de beroepsuitoefening beschrijft;  

o aandacht besteedt aan patient- en kwaliteitsgericht werken; 

o positie aangeeft t.o.v. internationale profielen (WCO, Europees diploma); 

o bruikbaar is voor positionering en profilering van het beroep; 

o richting geeft aan de opleidingen bij het formuleren van eindkwalificaties en bij het inrichten 

van het curriculum. 

 

 

Planning  en tijdsinvestering 

Project Planning Tijdsinvestering bureau 

Toekomstverkenning Q1-Q2 2017 60 uur 

Beroepsprofiel Q3-Q4 2017 60 uur 

  

                                    
2  CanMEDS is de universele methode van de Canadian Medical Education Directions for Specialists om 
paramedische competenties te beschrijven. Met het gebruik van deze methode sluiten we aan bij de taal van 
andere (para)medici in Nederland. Tevens leidt het gebruik tot meer gedetailleerde resultaten 
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Speerpunt 3. Grip op kwaliteit: inzicht en verbetering 

 

Strategische doelstelling beleidsplan 2016 – 2018 

Hogere kwaliteit van het beroepsmatig handelen van de optometrist in Nederland. 

 

Wat we gaan doen 

A. Een nulmeting uitvoeren van het niveau van optometristen en hun positie in de oogzorgketen; 

B. Kwaliteit inzichtelijk maken via registraties in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en meldingen van 

klachten, geschillen en titelmisbruik; 

C. Aanhaken op kwaliteitsinitiatieven die direct gerelateerd zijn aan de kwaliteit van het beroepsmatig 

handelen of de positie van de optometrist; 

D. Deskundigheidsbevordering. 

 

Aanpak 

A. Nulmeting  

In 2017 wordt een nulmeting uitgevoerd van het kwaliteitsniveau van optometristen en hun positie in de 

oogzorgketen. Als indicator voor het niveau van het beroepsmatige handelen is Evidence Based Practice (EBP) 

een veel gehanteerde maat. In het handelen zijn drie aspecten van belang:   

1. Het best beschikbare bewijs;  

2. De kennis en ervaring van de professional;  

3. De waarde(n) en voorkeur van de individuele patiënt. 

Aanvullend worden ook de volgende kwaliteitsaspecten van belang voor de positie van de optometrist in de 

keten onderzocht: efficiëntie (kosten, taakverdeling en afstemming) en toegankelijkheid en tijdigheid van zorg. 

 

De nulmeting wordt uitgevoerd middels een focusgroep en digitale enquêtes onder alle optometristen (ook 

niet-leden). Het in kaart brengen van de uitgangssituatie biedt een basis voor verbetering en het inrichten van 

het kwaliteitsbeleid. Inzichten uit andere bronnen worden hierbij meegenomen, zoals: registraties in het 

Kwaliteitsregister Paramedici, meldingen titelmisbruik en het klachten- en geschillenloket en in -een latere 

fase- de uitkomsten van de toekomstverkenning en beroepsprofiel. 

 

B. Inzicht via registraties 

De OVN stimuleert leden op verschillende manieren om kwaliteit inzichtelijk te maken. Via het Klachten -en 

geschillenloket Paramedici biedt de OVN haar leden een procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling 

van klachten/geschillen en krijgt input over structurele tekortkomingen binnen de beroepsgroep. Met als doel 

de kwaliteit van de zorg(verlening) te bewaken en te verbeteren. Daarnaast behandelt de OVN meldingen van 

titelmisbruik en houdt hierover contact met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Door middel van het 

Kwaliteitsregister Paramedici, biedt de OVN een voorziening voor de optometrist om zichtbaar te maken dat hij 
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zijn vak uitoefent volgens de geldende kwaliteitseisen. Deze activiteiten bieden daarnaast inzicht in de huidige 

kwaliteit en dragen bij aan het in kaart brengen van verbetermogelijkheden (zie ook Nulmeting). 

 

C. Kwaliteitsinitiatieven 

OVN 

Richtlijn Glaucoomonderzoek 

Eind 2016 is het onderzoek in Maastricht naar de diagnostische accuratesse van de OVN Richtlijn 

Glaucoomonderzoek afgerond. De diagnostische accuratesse van de richtlijn blijkt hoog, maar de inzetbaarheid 

van de richtlijn is suboptimaal vanwege de hoeveelheid benodigde apparatuur en tijdsinvestering. In 2017 

analyseren we de uitkomsten van het onderzoek om vervolgbeleid voor de Richtlijn Glaucoomonderzoek te 

bepalen.  

 

Project Myopiebeheersing 

De prevalentie van myopie stijgt in de laatste twee decennia explosief en de prevalentie in West-Europa bij 

jong volwassenen is bijna 50%. Door de toename van myopie zal ook het risico op pathologie toenemen, zoals 

cataract, maculadegeneratie, netvliesafwijkingen en glaucoom. Myopie zal een belangrijke oorzaak worden van 

blindheid wereldwijd. Van groot belang dus om grip te krijgen op myopie. Optometristen en orthoptisten zijn 

bij uitstek de professionals die gezamenlijk een pro-actieve rol kunnen spelen in het beter en meer signaleren, 

behandelen en beheersen van myopie. Het project ‘Myopiebeheersing’ beoogt de inzet en kwaliteit te 

verbeteren van de myopie beheersing door optometristen en orthoptisten in Nederland, door: 

- bieden van handvatten aan optometristen en orthoptisten  

- realiseren van samenwerking tussen optometristen en orthoptisten  

- bekendheid vergroten bij (toekomstige) myopen.  

In 2017 wordt de voorbereidingsfase van het project uitgevoerd door middel van afstemming en afspraken met 

de NVvO, deskresearch,  de uitvoering van een nulmeting en de opstart van een richtlijn en flowchart. 

 

Kwaliteitsinitiatieven van derden 

Op uitnodiging vaardigt de OVN optometristen af om namens de OVN mee te werken aan multidisciplinaire 

richtlijnen. In 2017 betreft dat in elk geval de volgende richtlijnen: 

In 2017 werkt de OVN mee aan de ontwikkeling van drie richtlijnen voor de oogzorg:  

1. De richtlijn Visusstoornissen geïnitieerd vanuit de JGZ, oplevering eind 2017; 

2. De richtlijn Diabetes Retinopathie (DRP) geïnitieerd vanuit het KiMS, oplevering medio 2017; 

3. De Kwaliteitsstandaard Refractie geïnitieerd vanuit de NUVO, oplevering eind 2016/begin 2017. 

Een verzoek tot validatie van een richtlijn wordt voorgelegd aan de Commissie Kwaliteitsontwikkeling (CKO), zij 

brengen hun advies uit aan directeur en bestuur. 

 

Tot slot zijn er verschillende spelers in het zorgveld die initiatieven starten om goede zorg betaalbaar en 

toegankelijk te houden. De OVN bekijkt per casus of en hoe de vereniging kan aansluiten, op basis van de 
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speerpunten zoals die geformuleerd zijn in het Beleidsplan 2016 – 2018. 

 

D. Deskundigheidsbevordering 

Intercollegiaal overleg en OptoFollow 

OptoFollow is het concept voor deskundigheidsbevordering dat de OVN heeft ontwikkeld voor de 

kwaliteitskringen. Om te bepalen of ontwikkeling van nieuwe OptoFollowpakketten zinvol is, zal er in 2017 een 

evaluatie plaatsvinden van de bestaande pakketten. De uitkomst van de evaluatie wordt meegenomen in het 

jaarplan 2018.  

Als vervolg op het OptoFollow-themapakket Intercollegiaal Overleg (2016)  wordt in 2017 een terugkomdag 

voor kringcommissies georganiseerd om de implementatie van verbetermethodieken te evalueren. Ook krijgen 

ze die dag een nieuwe verbetermethodiek voor Intercollegiaal Overleg aangereikt.  

Doel is dat kwaliteitskringen al voor 2017 Intercollegiaal Overleg een concrete plek geven in hun jaarplan en 

bijeenkomsten. De OVN houdt in het eerste half jaar van 2017 de vinger aan de pols bij het KP om de 

aanvragen voor accreditatie namens de kringcommissies te volgen en waar nodig bij te sturen. Daarnaast is de 

OVN bereikbaar voor vragen van haar leden over Intercollegiaal Overleg.  

 
OVN Congres 2017 'De toekomst voor ogen' 

Op 12 en 13 februari 2017 vindt het OVN Congres plaats in Den Bosch voor leden en andere geïnteresseerden. 

Het congres biedt de leden een plek om vakkennis uit te breiden, contact te leggen met collega’s en zodoende  

vak- en beroepsinhoud uit te wisselen en relaties met de industrie aan te halen. Het congres heeft 

onderwerpen die wetenschappelijke onderbouwd zijn met actuele oogheelkundige en optometrische 

onderwerpen. De OVN is verantwoordelijk voor de organisatie. 

 
E-learning 

Om tegemoet te komen aan het scholingsverzoek van leden heeft de OVN een overeenkomst gesloten met de 

World Continuing Education Alliance (WCEA). Een internationale organisatie die zich bezighoudt met online na- 

en bijscholing op allerlei vakgebieden, waaronder optometrie. In hun online-omgeving  wordt een portal 

ingericht voor de OVN, waar trainingen te vinden zijn.  Doorlopen trainingen kunnen opgevoerd worden in het 

portfolio voor KP-punten (niet-geaccrediteerde scholing). Het OVN-bureau beheert de portal. 

 

Resultaten 

- Eind 2017 is  er een representatief beeld van het huidige niveau van beroepsmatig handelen van de 

optometrist en van de actuele positie van de optometrist in de oogzorgketen, specifiek van: 

o de huidige competenties en reikwijdte van de werkzaamheden van optometristen;  

o de wijze waarop optometristen patiëntgericht werken; 

o de wijze waarop optometristen omgaan met het hanteren van het best beschikbare bewijs; 

o de kosten (in tijd en geld) van optometrisch handelen; 
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o de toegankelijkheid van de optometrist (wachttijden, wachtlijsten, bereikbaarheid, 

bekendheid);  

o de taakverdeling en afstemming in de keten tussen optometrist, huisarts, oogarts en andere 

aanpalende beroepsgroepen.  

- Gegevens van de afgelopen 3 jaar zijn bekend van KP-registraties, meldingen van titelmisbruik en 

klachten/geschillen om de uitgangssituatie te markeren en het effect van toekomstige 

kwaliteitsinitiatieven te meten. 

- Advies over de toepassing van de huidige Richtlijn Glaucoomonderzoek aan optometristen en advies 

over eventuele benodigde vervolgstappen voor een succesvolle implementatie van de richtlijn voor 

toekomstig beleid.  

- Eind 2017 hebben optometristen en orthoptisten op collectief niveau de handen ineen geslagen voor 

de beheersing van myopie. De  wetenschappelijke inzichten zijn in kaart gebracht over goede zorg 

rond de beheersing van myopie. Tevens is er inzicht in het  huidige kennisniveau en inzet op 

myopiebeheersing onder optometristen en orthoptisten, en de onderlinge samenwerking.  

- De richtlijnen Diabetes Retinopathie (DRP), Visusstoornissen en de Kwaliteitsstandaard Refractie zijn 

eind 2017 opgeleverd en gecommuniceerd; 

- Inzicht in het gebruik en de waardering van OptoFollowpakketten door kringcommissies en 

deelnemers , het resultaat van het werken met de pakketten, en de verbeterpunten en behoeften 

voor de toekomst. 

- Minimaal 75 % van de kwaliteitskringen geeft Intercollegiaal Overleg een concrete plek in hun jaarplan 

en uitvoering van bijeenkomsten en behoudt zodoende de accreditatie van het KP. 

- Een tweedaags OVN Congres 'De toekomst voor ogen' op 12 en 13 februari 2017 met minimaal 550 

betalende deelnemers  die het congres met minimaal een 7 waarderen. Minimaal 50% van de 

optometristen heeft er nieuwe kennis op gedaan en vond de kennis bruikbaar; 

- Gedurende 2017 zijn er minimaal 200  trainingen op het platform van WCEA gevolgd en zijn minimaal 

5 recensies over trainingen gepubliceerd. 
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Planning en tijdsinvestering 

Project Planning Tijdsinvestering bureau 

Nulmeting Plan van aanpak Q1 

1 enquête in Q2, in Q3 en Q4 

150 uur 

Registratie Geheel 2017 Onderdeel algemene 

bureauwerkzaamheden 

Kwaliteitsinitiatieven, 

richtlijnen/ glaucoom 

Q1 en Q2 40 uur glaucoom (bovenop uren CKO, zie 

speerpunt 1) 

Myopiebeheersing Lobby Q1, deskresearch Q2-Q3, 

nulmeting  en opstart richtlijn Q4 

120 uur 

IO en OptoFollow  

beheer portal 

Terugkomdag Q2, evaluatie Q3 

Beheer geheel 2017 

86 uur 

OVN congres Q1 2017 120 uur 
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Speerpunt 4. Positionering: bekendheid en waardering voor de optometrist  

 

Strategische doelstelling beleidsplan 2016 – 2018 

Meer bekendheid en waardering voor de optometrist als beroepsgroep in de oogzorgketen. 

 

Wat we gaan doen  

A. In kaart brengen van de financiering van optometrische zorg en de verbetermogelijkheden; 

B. Opstellen van een handreiking ter ondersteuning van pilots; 

C. Onderhoud Registratie en Informatiesysteem Optometrie (RIO). 

 

Aanpak 

A. Financiering optometrische zorg 

Om toe te kunnen werken naar erkenning en een stevige positie van de optometrie in de basiszorg is de 

financiering van de optometrische zorg een vereiste. In de tweede helft van 2017 brengt de OVN in 

samenspraak met een externe deskundige in kaart hoe de financiering voor de optometrische zorg is 

opgebouwd en stelt een plan van aanpak op om de vergoeding van optometrische zorg te verbeteren. 

Daarnaast inventariseren we welke bedrijven er op de markt actief zijn die vergoedingen voor optometrie 

regelen en informeren vervolgens de leden over de mogelijkheden. 

 

B. Pilots 

De indruk bestaat dat het laatste jaar meer pilots ontstaan die zich richten op substitutie van tweede naar 

eerstelijns oogzorg. Verzekeraars  lijken waarde te hechten aan deze vorm van substitutie en het beleid van het 

ministerie van VWS is ook gericht op verplaatsing van zorg naar de eerste lijn. Uit recent onderzoek onder 

huisartsen blijkt ook dat zij een aanzienlijke werkdruk ervaren3.  Substitutiepilots bieden kansen.  

De OVN inventariseert (via de nulmeting, zie speerpunt 3, A) in 2017 de lopende pilots en stelt op basis van 

good practices een handreiking op ter ondersteuning van startende pilots. Voor het jaarplan 2018 wordt 

uitgedacht of en hoe via pilots de positie van de optometrist verder versterkt kan worden. 

 

C. Onderhoud  RIO 

Onder de noemer Registratie- en Informatiesysteem Optometrie (RIO) werkt de OVN toe naar standaardisatie 

van registratie en rapportage van optometrische zorg. Hiervoor werkt de OVN onder andere samen met 

softwareleveranciers die leveren aan optometriepraktijken. Vier softwareleveranciers van optometrische 

patiëntendossiers voldeden  na eerste toetsing aan het programma van eisen van de OVN. In 2017 evalueert de 

OVN of deze partijen nog voldoen.  

 

                                    
3 https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/eerste-uitkomsten-anw-enquete-bekend 

https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/eerste-uitkomsten-anw-enquete-bekend
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Om benchmarking mogelijk te maken, dient er op termijn een centrale database ontwikkeld te worden. Door 

de gegevens uit de (huidige) vier softwaresystemen hieraan te koppelen ontstaat interessante informatie op 

meta-niveau. De informatie is bruikbaar om de positie van optometristen te onderbouwen. In de 2017 wordt  

een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een centrale database opgesteld.  

 

Resultaten 

- Eind 2017 is er voor de leden een overzicht opgesteld van de opbouw van de financiering van 

optometrische zorg en een plan van aanpak om de vergoeding van optometrische zorg te verbeteren. 

- Eind 2017 is er een handreiking voor startende pilots opgesteld en gecommuniceerd aan de leden. 

- Softwarepartijen die voldoen aan de OVN-criteria  zijn (opnieuw) gecertificeerd voor RIO. 

 

Planning en tijdsinvestering 

Project Planning Tijdsinvestering bureau 

Financiering Q3, Q4 50 uur 

Extern adviseur 10-12 uur 

Pilots Q3, Q4 40 uur 

RIO Q3, Q4 60 uur 
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3. Belangenbehartiging 
 

Naast de inhoudelijke speerpunten en de doorontwikkeling aan het verenigingsmodel, blijft de OVN als 

beroepsvereniging ook in 2017 de belangen van de optometrist behartigen bij relevante partners. We 

onderhouden hiertoe contacten met: 

 

Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten (ANVC)  

European Academy of Optometry and Optics (EAOO) 

European Council of Optometry and Optics (ECOO)  

Hogeschool Utrecht (HU)  

Kwaliteitsregister Paramedici (KP) 

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

Nederlandse Associatie Physician Assistant (NAPA) 

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) 

Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO) 

Nederlandse vereniging van Orthoptisten (NvvO) 

Nederlandse Vereniging van Technische Oogheelkundig Assistenten (NvTOA) 

Paramedisch Platform Nederland (PPN) 

Patiëntenverenigingen, waaronder De Oogvereniging 

World Council of Optometry (WCO) 

  

 

In relatie tot de visie van de OVN, waarin de optometrist een belangrijk onderdeel uitmaakt van de basiszorg, is 

de huisarts een zeer belangrijke stakeholder. In 2017 krijgt het aanhalen van de relaties met de 

(vertegenwoordigers) van huisartsen dan ook prioriteit. 
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4. Organisatie 
 

Bureau 

Het bureau bereidt het beleid van de vereniging voor en voert dit uit. Dit doet het bureau samen met de 

commissies en werkgroepen. Daarnaast voert het bureau het secretariaat van de vereniging: post, beheer van 

de leden- en financiële administratie en het voorbereiden van vergaderingen. Het bureau rapporteert over de 

voortgang van haar activiteiten en legt verantwoording af aan het bestuur.  

In 2017 wordt de samenstelling van het bureau aangepast naar het nieuwe verenigingsmodel. De functie van 

verenigingsmanager komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een directeur. De directeur werkt werkt 

samen met de twee beleidsmedewerkers en administratief medewerker. Wegens  vacatures en 

zwangerschapsverlof wordt (tijdelijk) een extrabeleidsmedewerker aangetrokken. Na invulling van alle posities 

beschikt het bureau over 2,8 fte. 

 

Omdat de CAO Optiekbedrijven al jaren niet meer geactualiseerd is, zal in de eerste helft van 2017 nagegaan 

worden of de OVN een andere CAO wil volgen, of eigen arbeidsvoorwaarden formuleert. 
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5. Doorkijk 2018 
 

In het beleidsplan 2016 – 2018 staan de strategische doelstellingen voor de komende periode beschreven. In 

2016 heeft de OVN een start gemaakt met activiteiten die horen bij de eerste twee doelstellingen. Een aantal 

activiteiten lopen hiervan door in 2017 en ook worden de speerpunten 3 en 4 uitgewerkt. In 2018 wordt 

daarnaast gestart met: 

 

1. Een beroepsvereniging met slagkracht 

 Ledenbeleid opstellen waarbij lidmaatschap van de OVN voor alle optometristen aantrekkelijk is en dit 

inzichtelijk maakt. 

 

2. Naar een toekomstgericht beroepsprofiel 

 Een toekomstgericht beroepsprofiel voor de optometrist ontwikkelen. 

 Het beroepsprofiel implementeren, zodanig dat het aansluit bij de beoogde positionering van de 

optometrie (zie ook speerpunt Positionering).  

 

3. Grip op kwaliteit: inzicht en verbetering  

 Een kwaliteitsbeleid en een kwaliteitscyclus wordt opgesteld, waarin verschillende 

kwaliteitsinstrumenten op een uniforme en gestructureerde wijze op elkaar zijn afgestemd. 

 Ontwikkeling van handvatten voor de optometrist en orthoptist voor myopiebeheersing.   

 Realiseren van samenwerking tussen optometristen en orthoptisten rond myopie. 

 Bekendheid vergroten bij (toekomstige) myopen over de eigen rol in myopiebeheersing en de 

basiszorg rond myopie die optometrist en orthoptist kunnen leveren.  

 De beroepsgroep faciliteren kwaliteit te leveren. 

 

 4. Positionering: bekendheid en waardering voor de optometrist 

 Een analyse uitvoeren van de identiteit, kerncompetenties en waarden van de beroepsgroep. 

 Een stakeholderanalyse uitvoeren, die inzicht geeft in de relevante stakeholders, de positionering van 

aanpalende beroepen en kansen voor de positionering van de optometrist. 

 Strategie opstellen voor de positionering van de optometrie in de basiszorg en de optometrist als 

beroepsgroep in de oogzorgketen.  

 

 

 

 
 


