Jaarverslag 2016
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 jaar 2016.
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
We namen tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 17 november afscheid van
onze voorzitter Elly Merckel. Zij was 9 jaar lid van het bestuur, waarvan 7 jaar als voorzitter.
Velen spraken hun waardering uit voor de manier waarop Elly haar werk verricht heeft en
hoe zij de vereniging een gezicht gaf. Sonja Vrugt heeft Elly’s taak als voorzitter
overgenomen, Mieke van Genesen is benoemd als algemeen bestuurslid.
Het International Orthoptic Congress en de cursus voor Coördinatoren van regiooverleggroepen: twee hoogtepunten in 2016
Een hoogtepunt van 2016 was het 13e internationale orthoptische congres van de
International Orthoptic Association (IOA), dat gehouden werd in de Doelen in Rotterdam van
27 tot 30 juni. Gedurende vier inspirerende dagen ontmoetten orthoptisten van over de hele
wereld elkaar en wisselden kennis, informatie en nieuwe ideeën uit. Het bestuur vond het
een enorme eer, dat dit fantastische congres in Nederland plaatsvond en we kijken met veel
plezier terug op deze periode.
Op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober zijn achttien orthoptisten opgeleid tot
coördinator van een regio-overleggroep (CRO). Ruim 5 jaar geleden was de laatste cursus,
die toen nog verzorgd werd door het Centraal Begeleidings Orgaan (CBO). Nu was het een
‘eigen’ productie van NVvO. De cursisten werd de beginselen bijgebracht van het stellen van
doelen, het leren motiveren en activeren van groepen en vooral het aanboren van de
talenten van de groepsleden. Op zaterdag voegden zich bij de aanwezigen nog zestien al in
functie zijnde CRO’s voor hun tweejaarlijkse werkconferentie.
Samenwerking binnen de Oogzorg
Het ‘Declaratiedocument voor intramurale en extramurale orthoptische zorg 2016’ is
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.
In de zomer van 2016 is de NVvO en samen met de Optometristen Vereniging Nederland
(OVN) gestart met het project Toekomstverkenning. Een enthousiaste groep orthoptisten en

optometristen onderzoekt samen met adviseurs vanuit de Hogeschool Utrecht en onder
begeleiding van de VvAA (ledenorganisatie voor medici, paramedici, (para)medisch
studenten en zorginstellingen) welke veranderingen van invloed zijn op de beroepen
orthoptie en optometrie. Ook wordt gekeken naar een toekomstbestendig beroepsprofiel en
naar mogelijke gevolgen voor beide opleidingen. Men heeft zich verdiept in diverse
onderwerpen waaronder ‘samenwerken en substitutie’, ‘demografische en epidemiologische
ontwikkelingen’ en ‘veranderingen in wet- en regelgeving’, met als doel in maart 2017 de
gevolgen van de veranderingen voor beide beroepen aan de beroepsverenigingen voor te
kunnen leggen.
Kwaliteit
Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP), met daarin een vertegenwoordiging van de NVvO,
heeft zich in 2016 verdiept in en ingezet voor een goede uitvoering van de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet, met als ingangsdatum 1 januari 2017, heeft
voor medewerkers van de ziekenhuisinstellingen geen consequenties. Deze instellingen
hebben immers zelf een klachtenregeling. Voor de vrijgevestigde orthoptisten heeft het KP
een klachten- en geschillenregeling opgezet, die de eerste twee jaar door de NVvO aan de
leden wordt aangeboden.
De Registratiecommissie en het bestuur hebben in 2016 overleg gehad met een
afgevaardigde van het KP over de scholingspunten voor de activiteit ‘deelname aan
intercollegiaal overleg’. Het is duidelijk geworden dat tijdens een bijeenkomst van een regiooverleggroep meerdere activiteiten van de kwaliteitscriteria aan bod komen. Dit bemoeilijkt
het registreren van de scholingspunten, zowel de geaccrediteerde als de nietgeaccrediteerde. Een compromis over de registratie is uiteindelijk bereikt. Dit zal in 2017
door de deelnemers aan intercollegiaal overleg zo gebruikt gaan worden.
Zoals elk jaar heeft op de eerste maandag van juni de Wereld Orthoptie Dag (WOD)
plaatsgevonden, dé dag waarop de orthoptist wereldwijd zijn/haar professie kan promoten.
De PR commissie heeft tips gegeven om WOD tot een succes te maken. Een voorbeeld:
hang een door de Hogeschool Utrecht ontworpen poster voor leefstijladvies bij myopie op,
laat de patiënten een selfie maken met de poster en plaats deze op social media op 6 juni.
De PR commissie heeft ook de kinderbrillenfolder herzien na feedback vanuit de regiooverleggroepen. De folder is zeer de moeite waard voor ouders, die voor het eerst een
kinderbril gaan uitzoeken met hun kind.
De commissie Regionalisatie heeft het document ‘Methodieken en werkvormen voor regiooverleggroepen’ ontwikkeld. Het oorspronkelijke document, opgezet door de Nederlandse
Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), is aangepast voor de orthoptist. Het
document bevat een verzameling van methodieken en werkvormen, die tijdens een
regiobijeenkomst ingezet kunnen worden. Ze helpen bij het realiseren van doelen en bij de
aansluiting op de kwaliteitscriteria gesteld door het KP.
Financiering
De commissie Financiering Orthoptische Zorg (FOZ) bewaakt de orthoptische zorg op
wettelijk én financieel gebied, zowel intramuraal als extramuraal. Toen de Nederlandse Zorg
autoriteit (NZa) in 2016 de maximum tarieven voor de overige zorgproducten (OZP) met de
code 039813 en 039814 verhoogden, verklaarden zij dit weer voor de leden. De Nza blijkt de

producten op het aantal aanleveringen en de spreiding in de aanleveringen te beoordelen en
hanteert daarbij een rekenmethode waaruit vervolgens de hoogte van het product wordt
berekend.
Communicatie
Na goed overleg tussen redactie en bestuur is besloten om de uitgave van het Tijdschrift
voor Orthoptie stop te zetten. Redenen daarvoor zijn onder andere een moeizaam verkrijgen
van voldoende kopij en de hoge kosten van een uitgave in papieren vorm.
In november 2016 verscheen het laatste Tijdschrift voor Orthoptie. Een periode van 40 jaar
werd afgesloten met een heel mooie en interessante laatste editie.
Een werkgroep Toekomstvisie Communicatiemiddelen is aan de slag gegaan met onderzoek
naar en advies over een toekomstbestendige manier van communicatie op alle gebieden
voor de leden van de NVvO.

