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Voorwoord 

Na een aantal jaren waarin we als vereniging onderling en met onze externe contacten, zoals het 

NOG, de OVN en de Hogeschool Utrecht, alleen via online-ontmoetingen contact hadden, was het in 

2022 weer mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten. De ledenvergadering in het voorjaar hebben we 

nog online gehouden, maar vanaf medio 2022 hebben we fysieke bijeenkomsten georganiseerd. De 

eerste bijeenkomst was in juni en de algemene ledenvergadering vond plaats in november. Het was 

erg plezierig om elkaar en de standhouders weer te zien. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de 

materialen betreffende myopie (folders, posters en boekenleggers) met de leden gedeeld. 

 

In 2022 is gestart met de herziening van het competentiegericht beroepsprofiel. Het oude 

beroepsprofiel is gedateerd en met het nieuwe profiel hopen we het beroep bestendig te maken voor 

de toekomst. 

 

In 2022 is een grote stap gezet naar de digitalisering van de ledenadministratie. Begin 2023 zal deze 

in gebruik worden genomen. 

 

Verschillende protocollen en richtlijnen die de NVvO in het verleden heeft opgesteld, waren in 2022 

aan herziening toe. Met deze herziening is het afgelopen jaar een start gemaakt. De handleiding 

‘classificatie orthoptische diagnostiek’ wordt kritisch onder de loep genomen. Ook is opnieuw gekeken 

naar de richtlijn amblyopiebehandeling. 

 

Nu het weer mogelijk was om elkaar te ontmoeten heeft onze scholingscommissie verschillende 

dagen georganiseerd. We hebben de commissieleden bedankt tijdens een commissiedag, de (vice-) 

coördinatoren van de regio-overleggroepen zijn opgeleid en bedankt tijdens een scholingsdag. In juni 

hebben we een zomersymposium gehouden met workshops en in november een algemene 

ledenvergadering. Op deze manier is er veel contact geweest met en tussen de leden. 

 

We mogen terugkijken op een mooi en productief jaar. 

 

Dank aan alle leden voor hun inzet! 

Mieke van Genesen, Voorzitter NVvO v 

Digitaliseren ledenadministratie 

In 2022 is gestart met de digitalisering van de ledenadministratie, ‘Mijn NVvO’. Met ‘Mijn NVvO’ 

worden alle wijzigingen die de leden doorgeven automatisch verwerkt. Ook worden de facturen en 

scholingscertificaten automatisch gekoppeld. Begin 2023 zal ‘Mijn NVvO’ geactiveerd worden.  

Tijdens de ALV in november 2022 is het voorstel aan de leden gepresenteerd.  
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Herziening competentiegericht beroepsprofiel  

De werkgroep beroepsprofiel is gestart met de herziening van het competentiegericht beroepsprofiel. 

Aanleiding voor de herziening zijn de verandering van het curriculum van de opleiding orthoptie en de 

veranderingen binnen het werkgebied van de orthoptist. Te denken valt aan de behandeling van 

progressieve myopie. In 2023 zal de herziening worden afgerond.  

Artikel 34 groep 

In het verleden is het besluit om de wet BIG te herzien  genomen, hetgeen van belang is voor de 

orthoptist als artikel 34 beroep. 12 Paramedische organisaties nemen deel aan de artikel 34 groep. Dit 

is een lobbygroep. De NVvO is een serieuze gesprekspartner bij allerlei organisaties.  

De eindrapportage van het ministerie is besproken in de stuurgroep van de artikel 34 groep. 

Conclusies van de stuurgroep zijn: 

1. De adviescommissie gaat kijken naar de spelregels van voorbehouden handelingen. Zijn er in 

de praktijk meer wettelijke regelingen nodig? Of kan er binnen de huidige wet verbreding van 

de voorbehouden handelingen zijn, bijvoorbeeld dat de oogarts de orthoptist bepaald 

bevoegdheden geeft, mits hij (de orthoptist) bevoegd en bekwaam is deze handelingen te 

verrichten.  

2. Mogelijk Wet BIG-raad  

3. Het effect voor de orthoptist lijkt beperkt. 

4. Geen wettelijke grondslag voor deskundigheidsbevordering; veel werkgevers geven aan dat 

er geen tijd en geld is om deskundigheidsbevordering te stimuleren. De minister wil hier geen 

wettelijke regeling voor opzetten, maar gaat wel pleiten bij werkgevers. Dit kan bijvoorbeeld 

via de CAO.  

5. Tuchtrecht flexibeler; hier wordt verder naar gekeken. Mogelijk wordt het tuchtrecht wat meer 

opgerekt en toegepast. Dit geldt niet voor de orthoptist, omdat de orthoptist niet onder het 

tuchtrecht valt.  

6. Kwaliteitsregistratie is ook in de toekomst belangrijk. 

 

Het bestuur van de NVvO heeft zich het afgelopen jaar afgevraagd of het wenselijk is om voor de 

orthoptist het voorschrijven van atropine als voorbehouden handeling te krijgen. Soms is de 

verantwoordelijkheid om druppels voor te schrijven bij myopen best risicovol. Dan wordt het ook een 

stuk ingewikkelder qua verantwoordelijkheden wat betreft bevoegd- en bekwaamheid van de 

orthoptist. 

In 2023 komt er een rapportage over wat de politiek wil wat betreft de wet BIG. De juridische positie 

van de orthoptist in de wet BIG  wat betreft de voorbehouden handelingen blijft onveranderd. 

Capaciteitsraming orthoptie 

In het verleden zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar het werkveld van de orthoptisten. Gezien de 

recente ontwikkelingen en verschuivingen in de werkzaamheden van de orthoptist wil het bestuur een 

capaciteitsraming laten uitvoeren door het Nivel. De raming zal worden samengesteld aan de hand 
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van een enquête onder de leden en worden aangevuld met statistische gegevens onder andere over 

bevolkingsopbouw, verschuiving van werkzaamheden en veranderingen van het takenpakket van de 

orthoptist. Ook de nieuwe capaciteitsraming van de oogartsen zal in de raming worden verwerkt.  

Op basis van diverse scenario’s (vergrijzing, geboortecijfers) zal de capaciteitsraming orthoptisten een 

beeld kunnen geven over het arbeidsveld in de komende jaren. Het document kan als basis dienen 

voor gesprekken met de overheid en verzekeraars. Tevens kan op basis van de raming ook een koers 

voor de komende jaren worden bepaald. In 2022 is de NVvO gestart met de gesprekken met het 

Nivel. Tijdens de ALV in november zijn de leden hierover geïnformeerd.  

Juridische positie orthoptist 

In 2022 is een start gemaakt met het document ‘De juridische positie van de orthoptist’. De NVvO 

werkt hiervoor samen met een jurist. Reden voor herziening van het juridische document uit 2011 is 

dat er de laatste jaren  veel veranderingen qua wetgeving et cetera in het juridische landschap zijn 

doorgevoerd.  

Werkgroep myopie en PR 

De werkgroep myopie en de PR-commissie hebben in samenwerking met het Oogfonds een poster 

en boekenlegger ontwikkeld waarop de 20-20-2 regel gepromoot wordt. Deze posters en 

boekenleggers zijn uitgedeeld tijdens het zomersymposium en de najaars-ALV van de NVvO. 

Verder heeft de werkgroep myopie de folder ‘Progressieve myopie’ geschreven. In deze folder wordt 

uitleg gegeven over progressieve myopie en de behandelmogelijkheden. De folder is gepubliceerd op 

de website (www.orthoptie.nl). 

Herziening richtlijn amblyopiebehandeling 

In 2017 is de evidence based richtlijn amblyopie afgerond. 5 jaar later was het tijd om de richtlijn te 

herzien. In 2022 is door twee leden van de commissie Protocollen en Richtlijnen de literatuursearch 

herhaald, nieuwe relevante artikelen zijn geselecteerd en er zijn evidence based tabellen gemaakt. De 

literatuur is samengevat en gedeeltelijk gepresenteerd tijdens de najaars-ALV in november 2022. In 

2023 zal de herziening ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. 

Herziening ‘Classificatie Orthoptische Diagnostiek’ (COD) 

De handleiding COD is erg gedateerd. Daarom zijn 3 leden van de commissie Protocollen en 

Richtlijnen gestart met de herziening van deze handleiding. Gekeken is naar het doel van de 

nieuwe/herziene versie van de COD. Het oorspronkelijke doel was met name ook van financiële aard. 

De ICD-9 codes werden gekoppeld aan elektronische dossiers en zo werd er een waarde aan de 

DBC gegeven. Dit werkt nog steeds. Er zijn maar enkele kapstok DBC’s waarbinnen alle orthoptische 

diagnoses te scharen zijn.  

Besloten is eerst het document in opzet gelijk te laten,  te starten met het doorlopen van het document 

en alle ICD-9 codes te vervangen door de ICD-11 codes. Ook zijn alle diagnoses die niet thuishoren 

http://www.orthoptie.nl/
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in deze lijst verwijderd en zijn diagnoses die gemist werden toegevoegd. Tijdens de najaars-ALV zijn 

de leden geïnformeerd over de herziening en is input gevraagd aan de leden om hiermee het doel en 

de inhoud van de COD helderder te maken.  

Dit proces wordt in 2023 voortgezet. 

Scholing 

In 2023 heeft de NVvO diverse scholingsmomenten georganiseerd voor leden, commissieleden en 

regiocontactpersonen. Naast de symposia in het voorjaar (digitaal) en in het najaar (fysiek) zijn er 

voor de regiocontactpersonen (CRO’s)  2 scholingsmomenten georganiseerd: één voor nieuwe CRO’s 

(opleiding) en één voor de huidige CRO’s. Ook is het eerste zomersymposium van de NVvO 

georganiseerd. 

• Tijdens de opleidingsdag voor nieuwe CRO’s op 8 februari jl. stond het onderwerp notulen onder 

leiding van Janicke Deurloo op het programma. Notulen zijn bedoeld als naslagwerk voor de 

leden van de regio-overleggroep, maar zijn ook van belang voor het kwaliteitsregister. Theo 

Bisschops nam het onderwerp privacy voor zijn rekening. Een lastig onderwerp: wanneer 

overschrijd je een grens en wanneer handel je in het belang van de patiënt? Voor het 

middagprogramma stond een workshop gepland onder leiding van Ben Meuwissen, een 

professional op het gebied van vergadertechnieken. Hij heeft voor de NVvO een document 

geschreven, waarin onder andere beschreven staat wat de verschillende communicatiestijlen 

zijn. Maar ook wordt  beschreven wat van een voorzitter, notulist en deelnemers wordt verwacht 

en wat voor type notulen er zijn. 

• Tijdens de werkconferentie voor alle (vice-)CRO’s op 17 mei werd de dag geopend met de 

behandeling van ingekomen stukken van de regio-overleggroepen. De grote vraag was hoe je 

iedereen betrokken houdt binnen een regio-overleg. De aanwezige CRO’s deelden hierin hun 

ervaringen en ideeën. Aansluitend kwam Manon Nootenboom van het Kwaliteitsregister 

Paramedici een presentatie geven over het kwaliteitsregister, intercollegiaal overleg en regio-

overleggroepen. Na de middagpauze was het tijd voor een interactieve workshop. Deze werd 

gegeven door Mark Hansen, medisch kinder- en jeugdpsycholoog en mindfulnesstrainer. In een 

2.5 uur durende workshop nam Mark Hansen de groep mee in de beginselen van mindfulness. 

Aan het einde van de workshop had iedereen een aantal hulpmiddelen geleerd om kinderen met 

angst binnen hun werksetting handvatten aan te reiken. 

• Op dinsdag 28 juni hield de NVvO haar eerste zomersymposium. Na twee jaar online 

bijeenkomsten was dit de eerste gelegenheid om elkaar weer fysiek te ontmoeten. Ruim 100 

leden hadden zich ingeschreven voor het symposium op deze mooie zomerdag. Het symposium 

werd gehouden bij molen De Zwaluw in Kesteren, een zeer mooie locatie. Ook veel 

standhouders waren in de gelegenheid om de leden te ontmoeten. De dag werd gevuld met 

diverse workshops. Onderwerpen waren: 

□ Wettelijke regels omtrent de orthoptie 

□ NAH 

□ Graves Ophthalmopathie 

□ Fixatie Disparatie 

□ Whiplash 

□ Myopie-remmende glazen 


