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Eind 2016 heeft het NOG bestuur samen met een afvaardiging van de NOG
werkgroepen en commissies de belangrijkste doelen bepaald op het gebied van
kwaliteit, opleiding, beroepsbelangen en wetenschap & innovatie voor de periode
2016-2019:

DOELEN 2017-2019
KWALITEIT
Een samenhangend en actueel kwaliteitsbeleid ontwikkelen en onderhouden

OPLEIDING
Individualisering van de opleiding vormgeven, de beoordelingssystematiek moderniseren
en regionalisering van opleiding monitoren

BEROEPSZAKEN
Plezier in het werk als oogarts hebben, houden of terugkrijgen met focus op terugdringen
administratie in de zorg en meer tijd en aandacht voor de patiënt

WETENSCHAP
Samenwerking tussen alle oogheelkundige onderzoekers in Nederland bevorderen,
financiering verbeteren, optimaal gebruik maken van data en breed toegankelijk maken
van wetenschappelijke inzichten

Het is tijd om de balans op te maken en te kijken welke doelen zijn behaald en
welke nodig aandacht nodig hebben.
KWALITEIT
Er is de afgelopen jaren veel aandacht en energie besteed aan het in samenhang
brengen van het kwaliteitsbeleid. De kwaliteitsinstrumenten – te weten richtlijnen,
indicatoren, kwaliteitsregistratie, visitatie, nascholing & accreditatie – zijn meer met
elkaar in lijn gebracht. Het onderhouden hiervan is een proces dat continu
aandacht vergt.
OPLEIDING
Op het gebied van opleiding zijn voorbereidingen getroffen om regionaal te gaan
visiteren. Deelname aan regionaal visiteren voor samenwerkingsverbanden van de
opleiding is vooralsnog vrijwillig. Eind 2020 hoopt de RGS met de eerste regionale
visitaties te starten. Daarnaast is een start gemaakt om de beoordelingssystematiek
te moderniseren. Dit wordt in 2020 verder uitgewerkt.
BEROEPSBELANGEN
De administratieve belasting is een grote bederver van het werkplezier van de
oogarts gebleken. Daar waar mogelijk heeft de BBC deze belasting verlicht. B.v.
door in DBC/DOT wijzigingen aan te vragen die het administreren makkelijker
maken, zoals voor de 2 e staaroperatie binnen 42 dagen.
Daarnaast is samen met de commissie kwaliteit het project toekomstbestendige
kwaliteitsregistraties in de oogheelkunde gestart. Inmiddels is het in één Epic
ziekenhuis gelukt om de data automatisch uit het EPD te halen en naar de

kwaliteitsregistratie te verzenden. Achter de schermen is veel werk verzet om dit te
realiseren, zoals het optimaliseren van de diagnose en verrichtingen thesaurus en
het beschrijven van de dataset in Zorginformatiebouwstenen. Er zijn
ondersteunende documenten in de maak op basis waarvan instellingen straks zelf
aan de slag kunnen om automatische aanlevering te realiseren.
De pilot in een Chipsoft ziekenhuis (standaard content) is lopende. Het projectteam
is ingesteld, de analyse van het EPD met de minimale dataset (Fit-gap-analyse) is
uitgevoerd en de noodzakelijke (inhoudelijke) veranderingen in het EPD zijn
afgestemd met de HUGO-groep (HiX User Group). De contacten met de EPDleverancier verlopen moeizaam en daar zal de komende periode veel tijd en energie
in gaan zitten.
Naast de cataractregistratie is gestart met het ontwikkelen van een Nederlandse
LMD-registratie op basis van de Fight Retinal Blindness (FRB) registratie uit
Australië. De minimale dataset is bepaald en de vertaling van deze dataset in
zorginformatiebouwstenen is op een haar na gereed.
WETENSCHAP
De werkgroep wetenschap is in 2020 ingesteld met als doel om het

wetenschappelijk onderzoek van oogaandoeningen in Nederland te
bevorderen. De Kennisagenda Oogheelkunde is gepubliceerd en vormt samen met
de cirkels van kennis de basis voor het ontwikkelen van het Nationale
Onderzoeksplan Oogheelkunde. Dit betreft een strategisch document waarmee we
de wetenschappelijke basis binnen de oogheelkunde kunnen versterken hetgeen
zal bijdragen aan effectieve, doelmatige en veilige zorg voor onze patiënten.

In de volgende paragrafen nemen we u in vogelvlucht mee door de resultaten die
in de afgelopen periode geboekt zijn. Het opstellen van dit overzicht vindt door het
uitbreken van de Covid-19 pandemie later plaatsvindt dan gebruikelijk. De geboekte
resultaten in de eerste helft van 2020 willen we u niet onthouden, vandaar dat we
besloten hebben een update te geven over de afgelopen anderhalf jaar.
De eerder geboekte resultaten zijn opgenomen in de NOG jaarberichten 2017 en
2018.

RESULTATEN
KWALITEIT
• Patiëntenvoorlichting geactualiseerd, onder andere voor DRP, lokale anesthesie in
de oogheelkunde, macula degeneratie, ROP, uveïtis, en staar.
• Functionering Advies Commissie (FAC) opgericht ter ondersteuning van
inventarisatie functioneringsvragen van individuele oogartsen.
• Periodiek onderhoud aan de richtlijnen:
o Ontwikkelfase: Visusstoornissen, Cataract, ROP, LMD.
o Geautoriseerd: CVI, Biologicals bij Uveïtis.
• Schrappen van indicatoren is punt van aandacht: Indicator delier is uit de basisset
IGJ 2020.
• Normen visitatiemethodiek onderhouden en methodiek individuele visitatie
ontwikkeld (voor waarnemers, jonge klaren en fellows).

OPLEIDING
• In het kader van Opleiden 2025 wordt samen met andere WV-en en de FMS een
digitaal platform voor een online leeromgeving ontwikkeld, waaronder digitaal
toetsen.
• Doorlopend wordt gewerkt aan de modernisering van het Landelijk Opleidingsplan
Oogheelkunde. De ontwikkeling van EPA’s wordt nu voortvarend ter hand genomen.
BEROEPSBELANGEN
•

Notitie Juiste Oogzorg op de Juiste Plek opgesteld samen met de OVN en de
Oogvereniging.

WETENSCHAP
• Top 10 van de meest belangrijke kennishiaten is opgenomen in de Kennisagenda.
COVID-19 GERELATEERDE ACTIVITEITEN
2020 is bijzonder gestart met veel Covid-19 gerelateerde activiteiten.
• Leden geïnformeerd via nieuwsbrieven.
• Door de werkgroepen en het bestuur zijn diverse leidraden en adviezen opgesteld.
• Webinar georganiseerd om ervaringen en laatste inzichten te delen.
• Leden wegwijs gemaakt in overige leidraden, opfriscursussen en webinars.
• Vragen van leden beantwoord.
OVERIGE ACTIVITEITEN
• Themanummer Oogheelkunde bij Medisch Contact in juli 2019.

EEN BLIK OP TOEKOMST
Het NOG bestuur heeft op 1 en 2 november 2019 opnieuw samen met een
afvaardiging van de NOG werkgroepen, commissies en Concilium naar de toekomst
gekeken en de richting voor de komende jaren bepaald.
De (onveranderde) ambitie van het NOG is het bewaken en het bevorderen van de
kwaliteit van de oogzorg in Nederland en het faciliteren van oogartsen bij het
uitvoeren van hun vak.
Organiseren en van elkaar leren bleken
de sleutelwoorden van de beleidsdagen
om deze ambitie waar te maken;
organiseren van zorg om klaar te zijn
voor de rol van de oogarts van de
toekomst en organiseren van kennis om
beter en sneller tot nieuwe inzichten te
komen en die inzichten met elkaar te
delen. Daarnaast geven oogartsen aan
van elkaar te willen leren door bij elkaar
in de keuken te kijken en goede
voorbeelden te delen. Bijvoorbeeld hoe
het gelukt is de administratieve last te
verminderen. Daar gaan we de
komende jaren mee aan de slag.

OVER HET NOG
Aantal leden: 1281
Aantal oogartsen: 694 (333 mannen en 361 vrouwen)
Aantal AIOS: 161 (67 mannen en 94 vrouwen)

BEGRIPPEN
Zorginformatiebouwstenen
Een zorginformatiebouwsteen (zib) omvat afspraken over een (medisch) concept, zoals een
diagnose of een verrichting. Een zib bestaat uit een aantal elementen. Zo is afgesproken dat
bij het concept ‘diagnose’ ook de datum hoort waarop de diagnose is vastgesteld, de naam
van de zorgverlener die de diagnose heeft vastgesteld en de status van de diagnose.
Federatie Medisch Specialisten
Het NOG is lid van de Federatie medisch Specialisten. De Federatie Medisch Specialisten
(FMS) staat voor 22.000 toegewijde dokters in ziekenhuizen en instellingen. De FMS verenigt
alle 32 specialismen, ondersteunt bij de uitoefening en ontwikkeling van het vak en spreekt
met één krachtige stem in politiek en samenleving.
Benieuwd naar de activiteiten van de FMS? Lees het jaarverslag 2019.

