Jaarverslag 2017
Voorwoord
Met genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten
(NVvO) aan. In dit jaarverslag vindt u een weergave van onze activiteiten en belangrijkste resultaten
van het afgelopen jaar.
De NVvO wil als beroepsorganisatie zorgdragen voor een kwalitatief hoog niveau van de orthoptie in
Nederland en de belangen van de leden behartigen, zowel vakinhoudelijk, sociaaleconomisch als op
maatschappelijk terrein. Om dit te bereiken zijn vele commissies en werkgroepen actief betrokken
binnen de vereniging. Zonder hun inzet, allemaal op vrijwillige basis, hadden we deze resultaten
nooit bereikt. Daarom wil ik hen dan ook heel hartelijk bedanken voor al het werk dat zij verrichten!
Sonja Vrugt, voorzitter

Bestuurswisseling
Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 november namen we afscheid van Birgite Swartjes en
Naomi Wolters. Birgite is bijna 9 jaar algemeen bestuurslid geweest van de NVvO en Naomi vervulde
de afgelopen 5 jaar de functie als secretaris. Ilona Velleman werd tijdens de ALV van 17 november
benoemd als algemeen bestuurslid. Linda den Hartog werd voor de eerste helft van 2018 benoemd als
interim-secretaris.

Richtlijn Amblyopiebehandeling en de vernieuwde Databank voor Occlusietherapie:
twee hoogtepunten
De richtlijn amblyopiebehandeling werd afgerond en tijdens de ALV in het voorjaar van 2017
gepresenteerd en goedgekeurd. In juni werd de nieuwe richtlijn amblyopiebehandeling gepubliceerd
op www.orthoptisten.info. Ook werd de richtlijn naar diverse contacten van de NVvO verstuurd, zoals
het NOG, de OVN, de IOA en de oogvereniging.
De commissie Protocollen en Richtlijnen heeft in samenwerking met de PR-commissie aan de hand van
de nieuwe richtlijn Amblyopiebehandeling twee patiëntenfolders geschreven. Eén folder is bestemd
voor de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die een amblyopiebehandeling ondergaan. De andere
folder is geschreven voor het kind. In deze folder wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd wat
amblyopie is en hoe het behandeld kan worden. Beide folders zijn gepubliceerd op
www.orthoptisten.info.
In april 2017 werd de nieuwe databank voor occlusietherapie in gebruik genomen. In de maanden
hiervoor heeft de commissie Databank voor occlusietherapie de laatste hand gelegd aan de Databank
en zijn de laatste test fases doorlopen. De definitieve handleiding werd gemaakt en er is een flowchart
ontwikkeld voor het gebruik van de databank. Het toestemmingsformulier werd juridisch beoordeeld
door dhr. T. Bisschops, adviseur van de NVvO.

Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en Regionalisatie
Naar aanleiding van de cursus en werkconferentie voor de CRO’s (Coördinator Regionaal
Overleggroep) en vice-CRO’s in 2016 werd er dit jaar door het bestuur, in samenspraak met het
Kwaliteitsregister Paramedici, besloten om een bindende groepsgrootte in te stellen voor de regiooverleggroepen.

Daarnaast heeft de registratiecommissie van het KP een nieuwe activiteit ‘Begeleiden en/of
beoordelen van een afstudeerscriptie/praktijkthesis (minimaal Hbo-niveau)’ ontwikkeld, waardoor het
inhoudelijk begeleiden of beoordelen van een afstudeerproject, scholingspunten zal opleveren. Dit is
een mooie aanvulling op de kwaliteitscriteria.

Financiering
Het “Declaratiedocument voor intramurale en extramurale orthoptische zorg 2017” werd
gepubliceerd in samenwerking met het NOG. Dit is hét document waarin alle regels en afspraken over
de declaratie en de verwijzing bij orthoptische zorg beschreven staan.
Binnen Zorgdomein kan de huisarts/verwijzer vanaf november 2017 direct verwijzen naar de
orthoptist.

Visitatie orthoptische praktijk
De visitatiecommissie heeft een flinke stap gemaakt. De visitatiedoelen zijn beschreven en er werd een
start gemaakt met de ontwikkeling van de vragenlijst. Zij werden hierbij ondersteunt door de VvAA.
Het doel van visitatie is om je eigen praktijk te beoordelen en hierdoor inzicht te krijgen in het
functioneren van de eigen praktijk waarin men werkzaam is. Tijdens de beoordeling wordt gekeken
naar de volgende punten: waar ben je werkzaam, wat is de samenstelling van de praktijk, hoe is deze
ingericht en welke werkwijze wordt er gehanteerd. Er wordt gestreefd naar een digitale
beoordelingslijst. Hiervoor is gekozen, zodat iedereen op zijn tijd de online vragenlijst kan invullen.
Er zal een aanvraag komen om scholingspunten te verbinden aan deze visitatie. Deze aanvraag zal
worden ingediend als de vragenlijst actief gebruikt kan worden.

PR binnen de Optiek
De PR commissie heeft contact gezocht met het tijdschrift Oculus om ook binnen de optiek meer
aandacht te vragen/krijgen voor het beroep van de orthoptist en de veelzijdigheid binnen het beroep.
Oculus heeft hierover een drieluik geschreven en gepubliceerd in drie verschillende edities. De
artikelen zijn vermeld in de nieuwsbrief en staan op www.orthoptisten.info in een pdf-bestand.
Daarnaast zijn de tijdschriften meegenomen tijdens de ALV, zodat de leden hierin een kijkje konden
nemen.

Orthoptie en de slechtziendenzorg
Afgelopen jaar is er een bijeenkomst geweest met alle orthoptisten die werkzaam zijn in de
slechtziendenzorg. Daaruit is de commissie Slechtziendenzorg voortgekomen. Het doel van deze
commissie is om de belangen van de orthoptisten werkzaam in de slechtziendenzorg te behartigen op
diverse terreinen. Praktisch gezien houdt dit in dat de commissie de scholingsbehoefte inventariseert,
een tweejaarlijkse bijeenkomst organiseert voor deze orthoptisten, onderzoek doet naar de
noodzakelijkheid van specifieke richtlijnen en het werk in de slechtzienden zorg zichtbaar maakt en
profileert binnen de beroepsgroep en binnen de opleiding tot orthoptist.

OCE
Op 5 mei 2017 is Ingrid van Wijnen benoemd als vicevoorzitter van de OCE.

