Jaarverslag 2018 Nederlandse Vereniging van Orthoptisten
Voorwoord
Voor jullie ligt het jaarverslag 2018 van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO).
2018 stond voor onze vereniging in het teken van ons 60 jarige bestaan. Een van de hoogtepunten
van deze dag was de uitreiking van de 5de Nederlandse Orthoptie Award. De eer ging deze keer naar
Elly Merckel-Timmer voor haar jarenlange inzet voor het beroep en de beroepsvereniging in binnenen buitenland.
Het nieuwe logo van de NVvO werd tijdens onze feestelijke lustrumviering vol trots gepresenteerd
aan de leden. Een fris en nieuw logo dat past bij onze vereniging.
Het ooglandschap veranderd voortduren. Als NVvO willen we hier zo goed mogelijk op inspringen en
zorgdragen voor een kwalitatief hoog niveau van de orthoptie in Nederland.
Op een toegankelijke manier wordt in dit jaarverslag 2018 onze belangrijkste activiteiten en
resultaten gepresenteerd. Om dit te bereiken zijn veel 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 alle werk dat zij verrichten!
Veel leesplezier!
Sonja Vrugt, voorzitter

Bestuurswisseling
Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 april is Linda den Hartog benoemd als secretaris.

Nieuw logo
In samenwerking met Reprovinci, communicatiebureau, is een nieuw logo ontwikkeld Het nieuwe
logo geeft het gevoel van een oog, maar is niet letterlijk een oog. Het bevat een kegel, dit staat
symbool voor zowel de staafjes en kegeltjes (details) van het netvlies als het prisma waar we veel
mee werken. De blik is op toekomst gericht/ vooruitkijkend. Het symbool staat in een cirkel waar de
pupil mee wordt aangegeven. Deze cirkel geeft ook weer dat het oog wel centraal staat, en deel uit
maakt van een groter geheel. Het oog staat niet los van het lichaam.

Richtlijn Orthoptie en kinderen met leesproblemen
De richtlijn “Orthoptie en kinderen met leesproblemen” werd afgerond. Tijdens de ALV in het najaar
van 2018 is de richtlijn definitief gemaakt en gepubliceerd op www.orthoptisten.info.

President IOA
Jan Roelof Polling is in juni 2018 benoemd als 9e president van de IOA. Hij is de tweede Nederlandse
IOA president.

Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en Regionalisatie
De NVvO heeft het afgelopen jaar nauw contact gehad met het KP. Een aanzet naar meer transparantie
in het verwerven van kwaliteitspunten is gemaakt. De registratiecommissie is begonnen met het
ontwikkelen van de nieuwe kwaliteitscriteria 2020-2025. Marieke Telleman is sinds december de
vertegenwoordiger van de NVvO.

Het KP werd op meerdere momenten bij de leden onder de aandacht gebracht. Het KP stond tijdens
de tweejaarlijkse werkconferentie voor regiocontactpersonen, welke gehouden is in oktober 2018,
centraal. Luciëlle van de Broek, beleidsmedewerker van het KP, heeft een presentatie gegeven met
uitleg over verschillende activiteiten waarvoor scholingspunten kunnen worden aangevraagd. De
commissie Regionalisatie presenteerde informatie over intercollegiaal overleg en de bijbehorende
methodieken, informatie over scholingspunten en notuleren. Tot slot werd de organisatiebeschrijving
van de regio overleggroepen gepresenteerd.

Financiering Orthoptische Zorg
Het “Declaratiedocument voor intramurale en extramurale orthoptische zorg 2018” 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.

AVG
In het kader van de AVG is er een document gemaakt voor de extramuraal werkende orthoptist.
Genoemde document is op de website van de NVvO via de zoekfuncties eenvoudig te vinden.

Kindenziek.nl
Op basis van de richtlijn amblyopiebehandeling heeft de website Kindenziek.nl 10 vragen en
antwoorden gemaakt waardoor kinderen op een toegankelijke wijze informatie over amblyopie en
zijn behandeling kunnen vinden. Tevens is een link naar de officiële medische richtlijn
Amblyopiebehandeling toegevoegd.

