Programma van eisen optometrist
Door de adviesgroep oogzorg zijn in samenwerking met de OVN uitgangspunten geformuleerd
voor de inzet van de optometrist binnen dit project en is de juridische positie van de optometrist
uitgezocht. Daarnaast heeft Menzis inkoopkaders opgesteld die zijn verwerkt in het programma
van eisen.
1. Kwaliteitseisen



















De optometrist is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
De optometrist heeft in dat geval gedurende een periode van vijf jaar voldaan aan eisen
t.a.v. opleiding, werkervaring en deskundigheidsbevordering.
Werkervaring: minimaal 36 maanden als optometrist werkzaam geweest en minimaal
1600 uur patiënt-/cliëntgebonden werkzaamheden.
Deskundigheidsbevordering: minimaal 160 punten behaald met
deskundigheidsbevorderende activiteiten:
minimaal 40 punten voor bij- en nascholingen;
minimaal 40 punten voor overige deskundigheidsbevorderende activiteiten;
minimaal 40 punten behaald uit geaccrediteerde activiteiten;
Onderschrijft ´Gedragscode voor optometristen´.
Is bekend met de relevante geldende praktijkrichtlijnen en –documenten:
o Voor optometristen: http://www.optometrie.nl/voor-professionals/richtlijnen
Overig:
NHG-Standaard rode oog;
NHG-Standaard visusklachten;
NOG-richtlijn Diabetische Retinopathie.
Heeft ervaring met het toedienen van diagnostische farmaca;
Heeft kennis en ervaring met multidisciplinaire samenwerking (waaronder dossiervoering
en overdracht).
Kan zelfstandig werken en durft beslissingen te nemen.
Beschikt over de benodigde optometrische instrumenten, waaronder een OCT.
Heeft vervanging bij eigen afwezigheid adequaat geregeld.

1. Opleidingseisen



De optometrist is HBO-opgeleid.
Registratie kwaliteitsregister. De optometrist die in het bezit is van een geldig Bewijs van
Bevoegdheid, diploma of getuigschrift en de gedrags- of beroepscode van de
beroepsvereniging onderschrijven, kan zich inschrijven in het Kwaliteitsregister.

1. Werkervaring









Gedurende een periode van vijf jaar is de optometrist minimaal gedurende 36 maanden in
die functie werkzaam geweest en heeft minimaal 1600 uur patiënt-/cliëntgebonden
werkzaamheden verricht die deel uit maken van het deskundigheidsgebied van de
optometrist zoals beschreven in het beroepsprofiel en de Algemene Maatregel van
Bestuur ex. art. 34 Wet BIG.
Het vereiste aantal van 1600 uur patiënt-/cliëntgebonden werkzaamheden is gebaseerd op
een gemiddelde van acht uur per week gedurende vijf jaar. Bij de berekening van het
aantal uren is gebruik gemaakt van de formule: vijf jaar x 40 werkbare weken x acht uur.
De optometrist heeft ervaring in het zelfstandig ‘spreekuur draaien’.
Is klantgericht en communicatief vaardig.
Zelfstandig werkzaam met OCT, contact tonometrie, oogspiegelen.

1. Juridische aansprakelijkheid optometrist
(gebaseerd op het advies van een juridisch adviseur gezondheidsrecht)
Is de huisarts altijd eindverantwoordelijk voor het handelen van de optometrist?
Optometristen hebben specifieke diagnostische expertise op het gebied van de oogzorg; op dat
specifieke gebied laat de huisarts zich door hem adviseren. Voor het onderzoek en afgegeven
advies is de optometrist zelf verantwoordelijk. De huisartsen hebben echter wel een
‘vergewisplicht’ dat ze samenwerken met voldoende bekwame optometristen: is geregistreerd in
het kwaliteitsregister (KP-registratie).
Is de huisarts eindverantwoordelijk voor de behandeling die hij aan de patiënt geeft op basis van
het advies van de optometrist aan hem/haar?
Het antwoord daarop is ja. De huisarts zal het advies van de optometrist niet klakkeloos moeten
overnemen, maar kritisch moeten bezien (en dus ook enige kennis hebben/bijhouden op dit
terrein). Indien hij/zij twijfelt aan het advies van de optometrist zal hij/zij de patiënt toch naar de
oogarts of elders moeten verwijzen voor bijvoorbeeld een second opinion. Vergelijk de relatie
arts/specialist en consulent die de eerste inroept voor een bepaalde expertise. De laatste is
verantwoordelijk voor zijn advies, de eerste voor het behandeladvies dat hij op basis van het
consult aan de patiënt (als hoofdbehandelaar) afgeeft.
Aanvullende eisen optometrist






Zorgmail aanwezig;
Dagelijks minimaal 1 HBO-optometrist aanwezig;
Scheiden van optometrie en winkel: De keuzevrijheid van de patiënt dient te worden
gewaarborgd. Dit betekent dat oogzorg en commerciële activiteiten, zoals verkoop van
brillen wordt gescheiden;
Onderzoek van patiënt inclusief aanvullende diagnostiek vindt op één moment plaats;



Uitrusting qua apparatuur: spleetlamp inclusief Goldmann applanatie tonometer,
gonioscopie-en 3spiegelcontactglas, pachymeter, OCT scan.

