Advies professioneel handelen - Klinische redenatie optometrist in de eerstelijn tijdens Coronacrisis
Met dit document geven we optometristen richting bij het nemen van besluiten over het leveren van
optometrische zorg in de eerstelijn. Op basis van de adviezen en informatie van VWS en het RIVM hebben
we onderstaand advies opgesteld.
De optometrist beoordeelt zelf telefonisch of online de optometrische hulpvraag. We adviseren dit zowel
voor de huidige cliënten als voor nieuwe cliënten.
De optometrist concludeert na de triage dat:
a. Uitstel mogelijk is. Een goed alternatief is een telefonisch consult.
b. Uitstel is niet mogelijk in verband met het risico op toename van blijvende schade bij het
uitblijven van onderzoek.
Het advies voor de optometrist is alle reguliere optometrische zorg uit te stellen om het risico op
verspreiding van het coronavirus te verkleinen. Als er risico is op toename van schade wanneer onderzoek
uitblijft, adviseer de cliënt naar de huisarts te gaan met een begeleidende brief. De huisarts kan besluiten
door te verwijzen naar de oogarts. De meeste ziekenhuizen laten alleen acute en semi-acute zorg toe en
stellen alle electieve oogheelkundige zorg uit.
Optometristen die werkzaam zijn in een eerstelijns contactlenspraktijk in een ziekenhuis en patiënten
behandelen met medische contactlenzen, wordt geadviseerd patiënten te onderzoeken waarbij uitstel van
het onderzoek risico’s met zich meebrengen. Hen wordt geadviseerd volgens de richtlijnen van het
betreffende ziekenhuis te handelen.
Indien de huisarts je vraagt een patiënt met oogheelkundige klachten face-to-face te onderzoeken, geef de
huisarts aan dat je de patiënt op zal roepen zodra dit bij wijziging in overheidsbeleid verantwoord is. Bij
mogelijke spoed kun je de huisarts helpen door hem te wijzen op het document normtijden acute
oogheelkunde.
Algemeen: onderhoud telefonisch/email contact met je cliëntenbestand voor het
professioneel volgen van de klachten of periodieke (contactlens)controle. Leg de contacten
vast in het dossier van de (nieuwe) cliënt.

Disclaimer
 Dit advies is opgesteld door het OVN bestuur op basis van de bij de auteurs beschikbare informatie
en kan worden aangepast n.a.v. nieuwe inzichten ten aanzien van het nieuwe SARS-CoV2
 Dit advies kan worden gebruikt om beleid op te baseren, maar is geen richtlijn
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Bijlage in dit document: stroomschema
Optometrisch handelen in de eerstelijn i.v.m. COVID 19

Nieuwe cliënt

Bestaande cliënt

Telefonische triage

Bepaal nut/noodzaak

Geen uitstel mogelijk

Uitstel mogelijk

Huisarts

Onderhoud contact en ‘behandel’
eventueel op afstand

Schrijf een verwijsbrief naar de huisarts
waarin vermeld wordt dat de triage
telefonisch heeft plaatsgevonden in verband
met de adviezen van RIVM en VWS.




Gebruik als handvat ‘Telefonisch consult in
plaats van fysieke afspraak bij
contactlensdragers’.

Zorg voor telefonische bereikbaarheid
Leg alle contactmomenten vast in het dossier
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