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Voorwoord 

2020 werd gekenmerkt door de wereldwijde uitbraak van het virus Covid-19. Voor de Nederlandse 

Vereniging van Orthoptisten (NVvO) betekende dit een aangepaste manier van besturen, vergaderen, 

organiseren en communiceren.  Er werd een beroep gedaan op de flexibiliteit van bestuur, 

commissies /werkgroepen en onze leden.   

De ALV van 23 maart kon door de Covid-19 beperkingen niet plaatsvinden. Het bestuur had via een 

online meeting contact met de voorzitters/afgevaardigden van de regio-overleggroepen.  De nieuwe 

kwaliteitscriteria Paramedici 2020-2025 en de Richtlijn ‘Druppelen voor refractie in cycloplegie’ 

werden middels een online ledenraadpleging goedgekeurd.   

Op 20 november 2020 vond onze eerste online ALV plaats, waaraan 217 leden deelnamen.  De 

vergadering werd door de leden goed ontvangen.  

De bestuurssamenstelling is in 2020 gewijzigd. Op 1 juni namen we afscheid van Ilona Velleman, 

algemeen bestuurslid. Daisy Laan en Janicke Deurloo werden tijdens de algemene ledenvergadering 

van 20 november met een grote meerderheid van stemmen gekozen tot algemeen bestuurslid.  

Tevens werden de eerste stappen gezet naar professionalisering van het bestuur.   

De Covid-19 pandemie en de bijbehorende beperkingen waren aanleiding voor de aanzet tot een 

herziening van de statuten en het huishoudelijk reglement. Doel is onder andere een betere 

aansluiting te krijgen bij de (digitale) periode waarin we ons als vereniging bevinden.  

Door de grote inzet van alle commissie- en werkgroepleden hebben we met elkaar mooie resultaten 

geboekt. Onderstaand vindt u hiervan een weergave.  

 

Ik ben ontzettend trots op de manier waarop onze vereniging het afgelopen jaar heeft gefunctioneerd.  

 

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor alle inspanningen en werkzaamheden.  

 

Veel leesplezier! 

Sonja Vrugt - Trienekens 

Voorzitter Nederlandse Vereniging van Orthoptisten 

 

ALV 

Door de Covid-19 pandemie is de voorjaarsvergadering van de NVvO niet doorgegaan. Om de 

mening van de leden toch te kunnen peilen is een online ledenenquête opgezet. Onderwerpen van de 

enquête waren:  

• Samenvoegen voor- en najaars-ALV;  

□ 108 leden stemden voor, 1 lid stemde tegen en 1 lid stemde neutraal 

• Accorderen van de richtlijn ‘Druppelen voor refractie in cycloplegie’;  

□ 89 leden stemden voor, 2 leden stemden tegen en 19 leden hadden geen mening. 

• Overleg van het bestuur met contactpersoon regio-overleggroep tijdens pandemie;  

□ 87 leden stemden voor, 2 leden stemden tegen, 5 leden hadden geen mening en 16 leden 

waren geen lid van een regio-overleggroep. 
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• Accorderen kwaliteitscriteria 2020-2025;  

□ 82 leden stemden voor, 4 leden stemden tegen en 24 leden hadden geen mening.  

Middels deze ledenenquête heeft het bestuur twee documenten definitief kunnen maken, zijn de 

ALV’s samengevoegd en is er een overleg met de regio-contactpersonen en het bestuur 

georganiseerd op 12 juni 2020. Op deze manier heeft het bestuur toch de contacten met de leden in 

beperkte mate kunnen onderhouden.  

Op 20 november heeft de eerste digitale ALV van de NVvO plaatsgevonden. Er is gebruik gemaakt 

van Join Stream. De dag voordat de vergadering zou plaatsvinden, kregen de ingeschreven leden 

een link toegestuurd, waarmee ingelogd kon worden. Het bestuur is bij elkaar gekomen in het 

Postillion Hotel te Bunnik. Van daaruit werd een livestream verzorgd. Via polls konden stemrondes 

plaatsvinden. Vragen en opmerkingen konden via de chat gesteld en geplaatst worden.  

Statuten 

In 2020 is het bestuur gestart met de herziening van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 

Aanleiding hiervoor was de Covid-19 pandemie. Door deze pandemie konden de Algemene 

Ledenvergaderingen niet live doorgaan en werden de beperkingen die de statuten hierbij 

veroorzaakten duidelijk. Het bestuur liep tegen het probleem aan dat een soepele aanpassing van 

een aantal bepalingen in de huidige statuten naar de eisen van deze tijd lastig is. Digitale interventie 

is noodzakelijk. Er zijn conceptstatuten opgesteld, welke tijdens de ALV op 20 november 2020 aan de 

leden zijn gepresenteerd.  

 

Nieuwe website 

In samenwerking met ‘Het Inventief’, communicatiebureau, en ‘Multi Media Support’, webbouwer, 

hebben de PR-commissie en het bestuur een nieuwe website ontwikkeld. De website kenmerkt zich 

door interactiviteit tussen informatie, ervaringsverhalen en video’s. Ook is alle aanvullende informatie 

over aandoeningen en verwijzingen naar externe websites geactualiseerd. De 3 folders in de huisstijl 

van de NVvO zijn ook gepubliceerd.  Onderwerpen van deze 3 folders zijn: 

• algemene folder ‘Orthoptie’ 

• lui oog 

• de optimale kinderbril 

Alle leden hebben een kaartje van de PR-commissie ontvangen waarop de livegang van de website 

feestelijk werd meegedeeld.  

Financiering Orthoptische Zorg 

De commissie FOZ heeft in 2020 contact gehad met de NZa naar aanleiding van het tarief voor 

prestatie 192858, Voortgezette standaard orthoptische behandeling op afstand. Het maximumtarief is 

vastgesteld op € 28,53 en gaat in per 1-1-2021. 

In verband met de Covid-19 pandemie en de beperkte mogelijkheden voor een face-to-face consult 

heeft de commissie FOZ contact gehad met de NZa. In maart is tijdelijk de mogelijkheid geboden de 
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standaard voortgezette behandeling 039814 te declareren voor een behandeling op afstand. Deze 

mogelijkheid was van toepassing tot en met 31-12-2020. 

Online symposium 

In 2020 is het eerste online symposium door de scholingscommissie van de NVvO georganiseerd. 

Vanuit het Postillion Hotel in Bunnik werd het middagprogramma na de ALV live uitgezonden, met 

behulp van het bedrijf Bruno Event Support. Twee orthoptisten van Bartiméus hebben een 

interessante presentatie gegeven met als thema: ‘Oogonderzoek doen we samen’.  

 

Werkconferentie CRO’s (Regiocontactpersonen) 

Door de Covid-19 pandemie was het helaas niet mogelijk om de 2-jaarlijkse werkconferentie op 30 

oktober 2020 voor CRO’s ‘live’ door te laten gaan. Er is voor gekozen om de werkconferentie online te 

laten plaatsvinden. Wat hierin centraal stond was het verleden (waarom zijn de regio- overleggroepen 

opgericht), het heden (hoe kunnen we met elkaar als orthoptisten in contact blijven en vergaderen) en 

de toekomst (hoe en op welke manier kunnen we scholing volgen en punten verzamelen). Het was 

een goed, interactief overleg. 


