JAARVERSLAG NOG BESTUUR
Samenstelling NOG-bestuur:
Huidige samenstelling NOG bestuur: Nomdo Jansonius (voorzitter), Peter Lansink (ondervoorzitter),
Peter Ringens (lid), Nicoline Schalij-Delfos (secretaris), Hans Scheenloop (2e ondervoorzitter en
voorzitter BBC), Marijke Wefers Bettink-Remeijer (penningmeester), Drik Hoogstede (assessor, tot
maart). Vanaf maart is Ivan Gan toegevoegd aan het bestuur als assessor en Drik Hoogstede als
senior adviseur BBC. Daarnaast verzorgden Corina Moerland (senior beleidsmedewerker) en Jolanda
Hennink (bureau NOG) de ondersteuning van het bestuur.
Er werden elf reguliere vergaderingen gehouden en één themavergadering (over: missie, visie en
doelstellingen 2015-2017).
De belangrijkste thema’s en onderwerpen in 2014 waren:
Stakeholders geïnformeerd over kwaliteitsvisie NOG
Het NOG ziet het bewaken, het bevorderen en het optimaliseren van de vakinhoudelijke kwaliteit
van de oogheelkundige patiëntenzorg als een essentiële taak. Om kwalitatief hoogwaardige
oogheelkundige patiëntenzorg te bewerkstelligen en te waarborgen ontwikkelt het NOG
professioneel en op evidence (Evidence Based Medicine) gebaseerd beleid dat gericht is op het
verbeteren van de oogheelkundige patiëntenzorg. Daarbij kijken wij ook naar doelmatigheid.
Beleidsmakers bij IGZ, ZiNL, de overheid en verzekeraars zijn hier onvoldoende van op de hoogte.
Daarom heeft het NOG bestuur de notitie 'Duurzame oogheelkunde: kwaliteit, betaalbaarheid en
toegankelijkheid' (april 2014) geschreven en naar alle stakeholders gestuurd. De notitie is te vinden
op het besloten deel van de NOG website onder kwaliteitsbeleid en opgenomen in het jaarboek.
Naar aanleiding van deze notitie zijn er gesprekken gevoerd met Achmea, ZiNL (toelichting beleid
NOG), CZ, en ZN (praktijkvariatie).
Voorbereidingen voor de landelijke implementatie van de PROM CatQuest
Door het gebruik van de PROM CatQuest wordt inzicht verkregen in de uitkomst van de staaroperatie
vanuit het perspectief van de patiënt.
Er zijn met diverse partijen offertegesprekken gevoerd over de landelijke uitrol van de PROM
CatQuest. DICA kwam daaruit het meest positief naar voren, niet alleen in financiële zin, maar ook
qua ervaring met PROMs meten en kwaliteitsregistraties.
Tijdens de regiobijeenkomsten in oktober zijn de leden geïnformeerd over het implementatietraject.
Ook zijn alle leden per brief hierover geïnformeerd.
Er is een projectgroep opgericht die zich bezig houdt met het in goede banen leiden van de uitrol.
Voorbereiding notitie voorbehouden handelingen
Na een traject dat in 2013 van start is gegaan met voorbereiding is in maart 2014 het standpunt
voorbehouden handelingen vastgesteld door de ALV.
Gesproken met Achmea over selectieve inkoop cataract
Kernboodschap is dat cataractchirurgie een basis-oogheelkundige zorg is die je in iedere praktijk
moet kunnen leveren. Ook is het niet wenselijk dat oudere patiënten verder moeten reizen.
(‘dichtbij wat dichtbij kan, verder weg, wat verder weg moet’). Achmea geeft niet aan hoe zij de
kwaliteit willen gaan meten.
FMS
Na het fiat van de leden tijdens de ALV in maart is het bestuur verder gegaan met het verder
positioneren van het NOG binnen de FMS.

Het NOG wordt vertegenwoordigd:
 in AV door de voorzitter NOG
 In Raad kwaliteit door voorzitter van de commissie kwaliteit NOG
 In Raad Opleidingen door voorzitter Concilium
 In Raad beroepsbelangen door voorzitter BBC en door oogarts werkzaam in
dienstverband
De Raad Wetenschap is in oprichting.
Statutenwijziging
Deelname aan de FMS houdt ook in dat de FMS de persoonsgegevens van de NOG leden deelt met
de FMS voor de LAD, verzending van De Specialist en Medisch Contact en individuele dienstverlening.
Om dit juridisch goed te regelen zijn de statuten van het NOG aangepast en in de ALV van maart
2015 vastgesteld. Ook is een Privacy Statement opgesteld.
Commissie kwaliteit, gerealiseerde jaardoelen 2014:
 Digitaal ondersteuningssysteem voor kwaliteitsvisitaties (Exata) is in gebruik genomen.
 De Richtlijn voor kwaliteitsvisitatie met de normen praktijkvoering is geautoriseerd en wordt
in de visitatiemethodiek verwerkt.
 De PROM Catquest is vertaald en gevalideerd.
 De richtlijn Leeftijdsgebonden Macula Degeneratie is geautoriseerd.
 Er is een E-learning module voor de LMD in ontwikkeling.
 De concept richtlijn Uveitis is in ontwikkeling.
 De update van de richtlijn Diabetische Retinopathie, als onderdeel van de netwerkrichtlijn
Diabetes, is in ontwikkeling.
 Er is een start gemaakt met de knelpuntenanalyse voor de richtlijn anesthesie bij
oogheelkundige ingrepen.

Vuurwerkletsels
Tijdens de NOG jaarvergadering zijn de resultaten van 7 jaarwisselingen gepresenteerd.
Het NOG gaat door op de ingeslagen weg en blijft streven naar een verbod op
consumentenvuurwerk. Halvering van de gedooguren resulteerde in 18% minder oogletsels. Zolang
er geen verbod is wordt het dragen van een vuurwerkbril gestimuleerd.

NOG congressen 2014 en 2015
Van 26-28 maart 2014 vond het jaarlijkse NOG congres plaats in het MECC te Maastricht. Aan de 208e
vergadering hebben in totaal 1542 personen deelgenomen. Voor de state of the art for all lezingen
waren uitgenodigd Sarah Janikoun, Jean Bennet, Thomas Kohnen en Alistair Laidlaw.
De PG Binkhorst prijs is uitgereikt aan dr. T. Hillenaar voor zijn proefschrift ‘In vivo confocal
microscopy’ en de Dondersprijs is toegekend aan mw. dr. I.H.G. Bronkhorst voor haar proefschrift
‘The inflammatory microenvironment of uveal melanoma’. De SOE voordracht is verzorgd door dr.
C.J.F. Boon. Er vonden 19 cursussen plaats waaraan 869 personen hebben deelgenomen.
Van 25-27 maart 2015 vond het jaarcongres plaats in Martiniplaza in Groningen, waar we 1569
deelnemers mochten begroeten. Voor het eerst was naast de algemene ledenvergadering een apart
programma georganiseerd door de Vereniging voor oogheelkundige verpleging en zorgverlening over
infectiepreventie waar veel belangstelling voor was.
De PG Binkhorstprijs werd uitgereikt aan mw. dr. I.H.G. Bronkhorst voor haar proefschrift ‘The
inflammatory microenvironment of uveal melanoma’. In 2014 kreeg zij hiervoor ook al de
Dondersprijs.

De SOE voordracht werd verzorgd door dr. E. Kilic.
Voor de state of the art glaucoom was Anath Viswanathan aanwezig en voor de state of the art
Uveitis Manfred Zierhut.
21 cursussen vonden plaats met in totaal 1031 deelnemers.
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Internationale vertegenwoordigers
Prof. Dr. P.J. Ringens, president European Board of Ophthalmology (EBO), www.ebo-online.org
Prof. Dr. S.M. Imhof, vertegenwoordigt Nederland in European Board of Ophthalmology (EBO)
J.M.G.C. Bonnemaijer, president UEMS (Union Européenne Médicins Spécialistes), www.uemsophtalmologie.org
J.T.H.N. de Faber, treasurer (Société Européenne d’Ophtalmologie) SOE
Prof. Dr. G.H.M.B. van Rens, (Int. Federation Ophthalmological Societies) IFOS vertegenwoordiger
Prof. Dr. G. van Rij, President European University Professors of Ophthalmology (EUPO)
Prof. Dr. N.E. Schalij-Delfos, President European Paediatric Ophthalmological Society (EPOS),
www.epos-focus.org

