Jaarverslag 2019 Nederlandse Vereniging van Orthoptisten
Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO). In dit
jaarverslag vindt u een weergave van onze activiteiten en belangrijkste resultaten van het
afgelopen jaar.
Het bestuur kijkt terug op een jaar waarin we met elkaar mooie en grote stappen hebben gezet.
De betrokkenheid van onze leden, wat te merken was aan de drukbezochte algemene
ledenvergaderingen en de grote inzet van alle commissie- en werkgroepleden, maakt dat we het
afgelopen jaar ons prachtige beroep verder hebben weten te ontwikkelen en op de kaart hebben
gezet. Hier is het bestuur iedereen heel erg dankbaar voor.
Sonja Vrugt- Trienekens
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Orthoptisten

Nieuwe huisstijl en folders

De ontwikkeling van het nieuwe logo is volledig afgerond; het logo is inmiddels volop in gebruik
op de website en via andere communicatieve kanalen. De puntjes op de i met betrekking tot de
nieuwe huisstijl zijn gezet, er is gekozen om de verhalen vanuit 4 overkoepelende thema’s te
brengen. Deze thema’s zijn nauw verbonden met de identiteit van het beroep en onze
beroepsgroep:
▪ Jezelf kunnen zijn
▪ Meedenken en meebewegen
▪ Ruimte voor eigen keuzes
▪ Oogtherapie is een werkwoord.
In samenwerking met ‘Het Inventief’, communicatiebureau, heeft de PR commissie twee nieuwe
folders ontwikkeld. De algemene folder ‘Orthoptie’ en de folder ‘De optimale kinderbril’ zijn
aangepast aan de nieuwe huisstijl en vanuit de vier overkoepelende thema’s opgesteld. De
folders zijn tijdens de ALV in het najaar aan de leden uitgereikt en heel positief ontvangen.

Bestuursadviseur

De bestuursadviseur, Theo Bisschops, heeft het afgelopen jaar veel contactmomenten met het
bestuur, de leden en de commissies gehad. Op deze manier heeft hij op diverse momenten
juridische en beleidsmatige ondersteuning aan de NVvO gegeven. Omdat orthoptie een
volwassen plaats heeft gekregen in het uitgebreide zorgveld, is deze ondersteuning van groot
belang.

Richtlijn Druppelen voor refractie in cycloplegie

De richtlijn Druppelen voor refractie in cycloplegie is tijdens de ALV in het najaar van 2019 aan
de leden gepresenteerd.

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 heeft
de ontwikkeling van de nieuwe kwaliteitscriteria 2020-2025 afgerond. Tijdens de ALV in het
najaar van 2019 zijn de nieuwe kwaliteitscriteria 2020-2025 gepresenteerd.
Luciëlle van de Broek, beleidsmedewerker van het KP, heeft tijdens de ALV in het voorjaar van
2019 een presentatie gegeven met uitleg over verschillende activiteiten waarvoor
scholingspunten kunnen worden aangevraagd. Leden hadden de gelegenheid om vragen te
stellen.

Het bestuur heeft in overleg met het KP besloten dat leden van een regio-overleg 2
scholingspunten per kalenderjaar krijgen. Voorwaarde hiervoor is dat het lid tenminste éénmaal
per jaar een bijeenkomst van het regio-overleg bezoekt.

Financiering Orthoptische Zorg

De commissie FOZ heeft dit jaar een aanvraag gedaan voor een tarief voor telefonische
consulten. In maart 2019 is contact gezocht met de NZa. In april 2019 is een inventarisatie
gedaan over het gebruik van een telefonisch consult bij de leden van de NVvO. De uitkomsten
van deze inventarisatie zijn op 30 april 2019 meegenomen in het overleg met de NZa. In mei is
het officiële verzoek voor een tarief voor de e-health consult, met akkoord van de Federatie van
Medische Specialisten (FMS), ingeleverd bij de NZa. De NZa is voornemens om per 2021 de
zorgactiviteit/OZP voor e-health op te nemen. De nieuwe code wordt 192858. De hoogte van het
tarief wordt in december 2019 bekendgemaakt.

Commissie Fotografie

Afgelopen jaar is de commissie fotografie opgericht binnen de NVvO. Zij zorgen ervoor dat
bijeenkomsten worden gefotografeerd en op deze wijze voor de toekomst worden bewaard.

Scholingscommissie

In 2019 zijn we op zoek geweest naar nieuwe leden voor de scholingscommissie. Helaas verliep
dit moeizaam. Als gevolg hiervan heeft het bestuur deelgenomen aan de organisatie van het
najaars-symposium. We hebben workshops voorbereid en gehouden met als onderwerp
orthoptische protocollen en richtlijnen. Dit is door de leden goed ontvangen.

Commissie slechtziendenzorg

De commissie heeft in oktober 2019 een bijeenkomst gehad met orthoptisten werkzaam in de
slechtziendenzorg. Het doel van deze dag was om kennis te delen en te netwerken.
Tijdens de bijeenkomst zijn interessante presentaties gehouden. Het collegiaal samenkomen, het
uitwisselen van kennis en de actieve houding van de leden zorgden voor een geslaagde avond.

