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1. Inleiding  
 

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

van optometrist. De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) verwacht een toename van de 

zorgvraag, nadruk op preventieve en laag-complexe zorg dichtbij huis en ziet de noodzaak voor 

inzicht in en de verbetering van kwaliteit binnen de optometrie. Als beroepsvereniging willen we hier 

slagvaardig op inspelen. De periode 2016 – 2018 staat daarom in het teken van onderzoeken, positie 

bepalen en vernieuwen. Voor u ligt het strategisch beleidsplan van de OVN voor de periode 2016 – 

2018.  

 

Met dit beleidsplan stellen we eerder geformuleerde ambities in het beleidsplan 2015 – 2018 bij. 

Gedurende 2015 bleken de ambities van het plan in verhouding tot de inzetbaarheid en omvang van 

bureau, bestuur en leden te groot. Op 7 december 2015 zijn daarom de ambities bijgesteld. En zijn 

door de leden tijdens de ALV voor de periode 2016 – 2018 drie inhoudelijke speerpunten vastgesteld, 

te weten: 

 Beroepsprofiel 

 Inzicht en verbetering kwaliteit 

 Positionering 

 

Verder is als speerpunt door de leden van de OVN eind 2015 gekozen voor een aanpassing van het 

verenigingsmodel en het werken met een strategische cyclus. Verandering van de vereniging is nodig, 

om met meer slagkracht aan de inhoudelijke speerpunten te kunnen werken.  

 

De inhoudelijke speerpunten zijn geformuleerd op basis van de belangrijkste trends en 

ontwikkelingen die de OVN met betrekking tot de oogzorg ziet. In hoofdstuk 3 wordt verder op deze 

ontwikkelingen ingegaan. Ook zijn gesprekken gevoerd met partners in de zorg, zoals het Nederlands 

Oogheelkundig Gezelschap, de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, verzekeraars, de 

Hogeschool Utrecht en optiekbedrijven en is de feedback van de leden op het speerpuntenvoorstel 

zoals besproken op 7 december 2015 meegenomen. Tot slot hebben de leden van de werkgroep 

Transitie OVN, meegelezen. 

In het aangepaste beleidsplan 2016 – 2018 dat voor u ligt, zijn de speerpunten uitgewerkt in 

strategische doelstellingen waarbij meer focus is aangebracht en onze prioriteiten scherper zijn 

geformuleerd. Dit doen we met betrekking tot de doelen die we hebben ten aanzien van het beroep 

van optometrist, maar ook met betrekking tot de structuur en de werkwijze van de vereniging zelf. 
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We werken aan eenheid, samenhang, draagvlak en slagkracht. Zo gaan we, leden, bestuur, bureau en 

partners in de zorg, samen voor een stevige positie van de optometrie in de oogzorg! 

 

Gabriëlle Janssen, voorzitter
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2. Samenvatting 

 

Missie OVN 
Het bevorderen van 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 de oogzorg en door 
belangenbehartiging. Hiermee draagt de OVN zorg voor een georganiseerde oogzorg die aansluit 
bij de ontwikkelingen in het zorgdomein, die uitstekende kwaliteit levert en oog heeft voor de 
belangen van cliënten. 
 
Visie 
De OVN ziet de optometrist in 2030 een belangrijk onderdeel uitmaken van de basiszorg in 
Nederland in 2030. De OVN voorziet dat de optometrist samen met de huisarts basisoogzorg levert 
aan cliënten op een zinnige en zuinige manier dicht bij huis. 
 
Trends en ontwikkelingen 
Toenemende vergrijzing, nieuwe behandelmethoden en -technieken en een groter bewustzijn van 
het belang van preventieve zorg, bij steeds mondiger cliënten. Dat zijn de ontwikkelingen 
waardoor de OVN een sterk toenemende zorgvraag in de oogheelkunde verwacht.  
Ook voor andere vormen van zorg gelden deze ontwikkelingen. De rijksoverheid doet de 
voorspelling dat de zorg in 2030 kwalitatief en financieel onhoudbaar wordt, wanneer het 
zorgstelsel niet met deze trends mee verandert. De overheid streeft er daarom naar om zorg, ook 
de oogzorg, die niet complex en goed te plannen is, buiten de muren van het ziekenhuis, dichtbij 
huis te organiseren. De overheid zet hierbij in op de verbetering van de kwaliteit van deze 
basiszorg én transparantie over de kwaliteit. Er zijn signalen dat het beroep van optometrist in 
Nederland op verschillende kwaliteitsniveaus wordt ingevuld. 
 
 
Strategische doelstellingen 2016 – 2018 
 

Speerpunt 1. Een beroepsvereniging met slagkracht 
Meer slagkracht voor en door de vereniging. 

 

Speerpunt 2. Naar een toekomstgericht beroepsprofiel 
Een beter passend beroepsprofiel voor de optometrist, met het oog op een relevante en unieke 
positie van de beroepsgroep in de basiszorg in 2030. 

Speerpunt 3. Grip op kwaliteit: inzicht en verbetering  
Hogere kwaliteit van het beroepsmatig handelen van de optometrist in Nederland. 
 

Speerpunt 4. Positionering: bekendheid en waardering voor de optometrist 
Meer bekendheid en waardering voor de optometrist als beroepsgroep in de oogzorgketen. 
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3. Trends en ontwikkelingen 

 

In 2000 werd de optometrist als beroep opgenomen onder artikel 34 van de Wet op de Beroepen in 

de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Sinds die tijd heeft het beroep zich verder ontwikkeld. 

Optometristen zijn niet alleen werkzaam in de eerste lijn, maar ook in de tweede lijn. De rol van de 

optometrist is verschoven: van het constateren van pluis/niet-pluis naar het diagnosticeren van 

oogafwijkingen. 

Ondertussen zien we verschillende trends en ontwikkelingen met betrekking tot de oogzorg. Ten 

eerste een sterk toenemende zorgvraag, door dubbele vergrijzing en nieuwe behandelmethoden. 

Ten tweede het organiseren van zorg, buiten de muren van het ziekenhuis. Tot slot ligt steeds meer 

nadruk op transparantie over en het leveren van kwaliteit. Hiertegenover staan signalen dat het 

beroep van optometrist in Nederland op verschillende kwaliteitsniveaus wordt ingevuld. 

 

Toename van de zorgvraag 

De Nederlandse bevolking vergrijst in dubbel opzicht. Niet alleen neemt het aantal ouderen toe, 

binnen deze groep neemt ook de gemiddelde leeftijd toe. Het is te verwachten dat de 

incidentie/prevalentie van maculadegeneratie, glaucoom, cataract en diabetische retinopathie 

aanzienlijk zullen toenemen. Innovatie in de oogzorg heeft er daarnaast toe geleid dat er meer 

behandelmogelijkheden zijn voor oogaandoeningen. Onderzoeksapparatuur wordt bovendien steeds 

goedkoper en technisch beter.  

 

Zorg dichtbij huis 

De Nederlandse gezondheidszorg is volop in beweging. Het nieuwe zorgstelsel moet partijen 

prikkelen om efficiënter en klantgerichter te werken, en de cliënt meer bewust te maken van zijn 

zorgconsumptie. Zorg en ondersteuning worden zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd. De nadruk 

wordt bovendien gelegd op het voorkomen van de zorgvraag: preventie. We zien verder een 

verplaatsing van planbare zorg in zelfstandige behandelcentra’s (ZBC) en privéklinieken (cataracten) 

en concentratie van complexe basisvoorzieningen in grotere ziekenhuizen. Parallel aan deze 

concentratiebeweging zien we ook de concentratie van herstelzorg, transmurale zorg en 

verpleeghuiszorg in wijken en buurten.  
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Daardoor kan een groot deel van het zorgtraject dichter bij huis plaatsvinden.1  Verder zijn er nu 

meer dan 700 beroepen in de zorg. De rijksoverheid stuurt op vermindering hiervan om overzicht te 

creëren en efficiëntie te vergroten.2 

De Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen (Commissie Kaljouw)3 heeft in antwoord op 

deze veranderingen, voor zorgberoepen het rapport ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de 

contouren’ geschreven. Hierin wordt het ABCD-model gepresenteerd, met het onderscheid tussen 

voorzorg, gemeenschapszorg, laag-complexe tot complexe zorg en hoog-complexe zorg. Laag 

complexe en planbare zorg, basiszorg, zal buiten de muren van het ziekenhuis georganiseerd 

worden. In het advies zijn de belangrijkste uitgangspunten voor beroepsgroepen die in de basiszorg 

hun plek hebben:   

I. Bevorderen en herstellen zelfstandig functioneren (van de patiënt/cliënt) 

II. Zorgverlening is vraag-gedreven  

III. Zorgprofessional is generalist in multidisciplinair team 

IV. Patiënt is onderdeel van het team 

 

Kwaliteit 

Transparantie van kwaliteit is een belangrijk thema in de veranderingen in gezondheidszorg. Eén van 

de doelen is beter passende zorg kunnen bieden aan cliënten. Voor cliënten zelf is internet een 

steeds belangrijkere informatiebron geworden. Hierdoor verwerven cliënten zelf kennis en 

bewustzijn over gezondheid en (preventieve) zorg en worden kritischer over hoe en bij wie zij zorg 

willen krijgen. 

Er lijkt echter een diversiteit aan niveaus te bestaan waarop optometristen hun vak uitoefenen. 

Daarnaast lijkt er sprake te zijn van een wankel vertrouwen in de beroepsgroep. Dat is zowel door 

verzekeraars of en andere zorgverleners aangegeven, als door optometristen zelf. Dit hangt 

vermoedelijk ook samen met de gevoelde verwevenheid tussen zorg en commercie. Tot slot speelt 

het gebrek aan samenhang in de keten van oogzorg mee. Voor velen is niet duidelijk bij wie je voor 

wat moet zijn op het gebied van oogzorg. 

                                                           
1 http://www.zorgin2030.nl/op-weg-naar-zorg-in-2030/ 
2 Kaljouw en van Vliet, april 2015,  ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’,  Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen 
3 Kaljouw en van Vliet, april 2015,  ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’,  Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen 

http://www.zorgin2030.nl/op-weg-naar-zorg-in-2030/
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4. Strategie 2016 - 2018 

 

Missie 

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 de oogzorg en door belangenbehartiging. 

Hiermee draagt de OVN zorg voor een georganiseerde oogzorg die aansluit bij de ontwikkelingen in 

het zorgdomein, die uitstekende kwaliteit levert en oog heeft voor de belangen van patiënten. 

 

Visie 

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

2030 en de OVN voorziet dat de optometrist samen met de huisarts basisoogzorg levert aan cliënten 

op een zinnige en zuinige manier dicht bij huis. 

 

Speerpunten en strategische doelstellingen 2016 - 2018 

De periode 2016 – 2018 staat in het teken van onderzoeken, positie bepalen en vernieuwen. Een 

grotere zorgvraag, dichtbij huis, voor zorg die niet- of laagcomplex is: hier liggen de kansen voor de 

toekomst van de optometrist. Om een solide basis te leggen voor een sterke positie in de basiszorg in 

2030, zijn de speerpunten en strategische doelstellingen voor 2016 - 2018:4 

 

1. Een beroepsvereniging met slagkracht 

Meer slagkracht voor en door de vereniging. 

2. Naar een toekomstgericht beroepsprofiel 

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

positie van de beroepsgroep in de basiszorg in 2030. 

3. Grip op kwaliteit: inzicht en verbetering  

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

4. Positionering: bekendheid en waardering voor de optometrist 

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

                                                           
4 Na 2018, behoeven de volgende thema’s ook aandacht: Beroepsbelangen (Financiering, Taakherschikking), Capaciteit, Opleiding en 
Samenwerkingsafspraken in de keten. 
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5. Strategische doelstellingen 

 

Speerpunt 1. Beroepsvereniging met slagkracht 

 

Strategische doelstelling 

Meer slagkracht voor en door de vereniging. 

 

De OVN werkt in 2016 – 2018 aan meer slagkracht voor en door leden om de belangen van de leden 

op een adequate manier te kunnen behartigen en om de leden zo goed mogelijk te kunnen 

ondersteunen bij het verlenen van uitstekende zorg. De OVN verwacht dat een toezichthoudende rol 

van het bestuur en de structurele betrokkenheid van leden ervoor zorgen dat meer doelen beter 

gerealiseerd kunnen worden.   

 

Sinds de oprichting bestaat het bestuur van de OVN uit vrijwilligers. Het bestuur wordt ondersteund 

door een bureau met professionals, betaalde krachten. In 2015 is geconstateerd dat de huidige 

bestuursvorm veel tijd kost. Het bestuur is met uitvoering bezig en dit gaat ten koste van visie en 

focus op de hoofdzaken. De ambities met betrekking tot kwaliteit en positionering van de OVN 

vragen dan ook om een andere bestuursvorm: het toezichthoudende bestuur. Bij deze 

organisatievorm is het bestuur verantwoordelijk voor het bepalen van de strategische lijnen en het 

toezicht houden op de activiteiten. De leden van de OVN hebben verder op 7 december 2015 

ingestemd met het inrichten van een ledenraad. Hierbij hebben niet meer alle leden stemrecht, zoals 

bij een ALV, maar gaat die rol naar een kleinere, gekozen groep leden.  

 

Betrokkenheid van de leden en draagvlak voor de koers van de beroepsgroep is hierbij essentieel. 

Het moet daarom duidelijk zijn voor de OVN-leden welke meerwaarde het lidmaatschap heeft en 

moet het aantrekkelijk zijn om een bijdrage te leveren aan de vereniging. Om als beroepsgroep een 

sterke positie te verwerven is het van groot belang om de gezamenlijkheid te vinden en krachten te 

bundelen.  
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Wat we gaan doen 

 Herinrichten van de vereniging, met Ledenraad, het bestuur in een toezichthoudende rol en 

commissies; 

 Verder professionaliseren van het bureau ter ondersteuning van het nieuwe 

verenigingsmodel; 

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

en zodoende te kunnen anticiperen op en participeren in ontwikkelingen in het oogzorgveld; 

 Het succesvol vinden en binden van voldoende, competente vrijwilligers; 

 Ledenbeleid opstellen, dat lidmaatschap van de OVN voor alle optometristen aantrekkelijk 

en inzichtelijk maakt; 

 Het genereren van (extra) inkomsten voor de vereniging. 

 

Speerpunt 2. Naar een toekomstgericht beroepsprofiel 

 

Strategische doelstelling 

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

positie van de beroepsgroep in de basiszorg in 2030. 

 

 

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. Het vormt een basis voor de eindtermen en het curriculum van de Hogeschool 

Utrecht, die de opleiding Optometrie aanbiedt. Voor de optometrist is het beroepsprofiel de leidraad 

om te functioneren in de praktijk. 

Het beroepsprofiel moet aansluiten bij de vraag uit die praktijk; bij die van de cliënt en bij die van de 

organisatie van de zorg door de overheid. Dat betekent dat in de toekomst zorg zo veel mogelijk in 

de eerste lijn blijft en de huisarts zo min mogelijk patiënten doorstuurt naar de tweede lijn. Ook 

wordt een grotere zorgvraag verwacht, door dubbele vergrijzing, innovatie en een groter bewustzijn 

van het belang van preventieve zorg, bij cliënten. Tot slot zal de overheid meer sturen op kwaliteit, 

en zal ook de cliënt, die mondiger wordt en beter geïnformeerd, hierop haar keuzes willen baseren.  
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Wat we gaan doen 

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

toekomst en bij de toekomstige zorgvraag past; 

 Een toekomstgericht beroepsprofiel voor de optometrist ontwikkelen, in samenspraak met 

orthoptisten, oogartsen en de Hogeschool Utrecht; 

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

de optometrie (zie ook speerpunt Positionering).  
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Speerpunt 3. Grip op kwaliteit: inzicht en verbetering 

 

Strategische doelstelling 

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

 

Door inzicht in kwaliteit en de verbetering ervan wil de OVN meer grip op de kwaliteit van de 

beroepsgroep krijgen. Als BIG artikel 34 -geregistreerde beroepsgroep zijn de optometristen zelf 

verantwoordelijk voor het bewaken, verbeteren en borgen van de kwaliteit van het beroepsmatig 

handelen. En voor goede zorg, volgens de actuele inzichten en mogelijkheden. Stakeholders vragen 

de optometrist ook om kwaliteit. Denk aan onder meer cliënten, overheid, aanpalende 

beroepsgroepen en verzekeraars. Daarnaast draagt kwaliteit bij aan de beleving van het beroep: als 

optometrist trots zijn op je vak, de mogelijkheid hebben om je ermee te onderscheiden van anderen, 

als individu en als beroepsgroep. Het streven naar uitstekende kwaliteit houdt de optometrist scherp 

op relevante ontwikkelingen en helpt te groeien en verbeteren.   

Het kwaliteitsniveau van het beroepsmatig handelen van de optometrist is nu niet goed inzichtelijk. 

In de praktijk lijkt er diversiteit te zijn in de invulling en uitvoering van het vak. Op basis van signalen 

uit het veld ontstaat het vermoeden dat niet alle optometristen kunnen voldoen aan de minimale 

eisen gesteld in het huidige beroepscompetentieprofiel (2010) waarop de optometristen in 

Nederland worden opgeleid. De groep optometristen is bovendien niet homogeen, wat het maken 

van eenduidige afspraken over de rol van de optometrist in de keten van oogzorg belemmert. Ook is 

het onderscheid tussen de optometrist en aanpalende beroepsgroepen niet helder. Het is dan ook 

van belang meer inzicht te krijgen in het niveau en de positie van de optometrist. De optometrist 

moet vervolgens systematisch kunnen blijven leren en  meebewegen met ontwikkelingen; met 

continue verbetering en borging van de kwaliteit van zorg als uitgangspunt.  

 

Wat we gaan doen 

 Een nulmeting en analyse uitvoeren van het niveau van optometristen en hun positie in de 

oogzorgketen; 

 Kwaliteitsbeleid en een kwaliteitscyclus opstellen, waarin verschillende 

kwaliteitsinstrumenten op een uniforme en gestructureerde wijze op elkaar worden 

afgestemd; 

 De beroepsgroep faciliteren kwaliteit te leveren. 
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Speerpunt 4. Positionering: bekendheid en waardering voor de optometrist 

 

Strategische doelstelling 

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

 

De OVN wil meer bekendheid en grotere waardering voor de optometrist realiseren. Dat is nodig om 

de optometrie helder positioneren: in de basiszorg. De optometrist moet als beroepsgroep in de 

oogzorgketen een stevige plek krijgen. Hoewel de optometrist nu al een belangrijke schakel is in de 

oogzorgketen, wordt hij nog onvoldoende gekend en gewaardeerd. Met name cliënt en huisarts 

lijken niet goed te weten wat optometristen doen en waarvoor zij bij hen terecht kunnen. Wanneer 

cliënten en huisartsen bekend zijn met dat de basisoogzorg bij de optometrist van hoog kwalitatief 

en betaalbaar niveau is, zal men eerder dan nu geneigd zijn naar de optometrist dichtbij huis te gaan. 

Bekendheid van de optometrist is een minimale voorwaarde om in 2030 een positie in de 

basisoogzorg te kunnen realiseren.  Het is dan ook relevant om te achterhalen en te bepalen welke 

aspecten van de optometrist hen voor stakeholders uniek en relevant maken.  

 

Wat we gaan doen 

 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. 


