VERSLAG NOG BESTUUR
Samenstelling NOG-bestuur:
Huidige samenstelling NOG bestuur: Peter Lansink (voorzitter), Jeroen Klevering (vice-voorzitter),
Peter Ringens (lid), Nicoline Schalij-Delfos (penningmeester), Ivan Gan (2e vice-voorzitter en
voorzitter BBC), Manon van Hecke (secretaris), Maurits Joosse (assessor). Drik Hoogstede is
toegevoegd 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 2016-2018, communicatie en afstemmen beleidscyclus FMS).
De belangrijkste thema’s en onderwerpen in 2015 waren:
Start FMS
Per 1 januari 2015 is de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) opgericht. Het NOG is, net als alle
andere wetenschappelijke verenigingen, lid van de FMS. Hierdoor maakt u als NOG lid gebruik van de
diensten van de FMS, KNMG en LAD. Zo ontvangt u Medisch Contact en De Specialist, kunt u gebruik
maken van individuele dienstverlening van de FMS en zijn oogartsen in dienstverband aangesloten bij
de LAD.
Het NOG wordt vertegenwoordigd:
 in de Algemene Ledenvergadering FMS door de voorzitter NOG, drs. P.J. Lansink
 In Raad kwaliteit door voorzitter van de commissie kwaliteit NOG, Prof. dr. P.J.
Ringens
Speerpunten: bevorderen kwaliteit van zorg, richtlijnen en indicatoren, transparante
zorg, patiëntveiligheid, optimaal functioneren, samen beslissen.
NOG participeert in werkgroep geneesmiddelen en werkgroep dure geneesmiddelen.
 In Raad Opleiding door voorzitter of secretaris Concilium, Prof. dr. H. Tan en dr. M.V.
Joosse
Speerpunten: kwaliteit van de opleiding, individualisering opleidingsduur,
competentiegericht opleiden, regionalisering opleiding, innovatie, verdeling van
opleidingsplaatsen, Life-long-learning.
 In Raad Beroepsbelangen door voorzitter BBC en door oogarts werkzaam in
dienstverband (vacature), Drs. I. Gan
Speerpunten: integrale bekostiging, positionering, wet- en regelgeving, toezicht,
doelmatigheid, toegankelijkheid, arbeidsmarkt en visievorming & innovatie.
NOG participeert in o.a. werkgroep registreren en redactie Medisch Specialist.
 In de Raad Wetenschap en Innovatie door Dr. J. van Lith-Verhoeven en Prof. dr. B.J.
Klevering
Speerpunten: wetenschappelijk onderzoek is onderdeel zorgverlening en
zorgvernieuwing, samenhang en verbinding, innovatie
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.
Capaciteitsraming oogartsen 2016-2021
De capaciteitsraming oogartsen 2016-2021 is vastgesteld en laat zien dan de instroom in de opleiding

stabiel blijft op 36 per jaar. Een samenvatting van de capaciteitsraming is opgenomen in het
jaarboek 2016.
Landelijke implementatie van de PROM CatQuest
Vanaf 1 januari 2015 is het streven om bij alle patiënten die een staaroperatie ondergaan de PROM
(Patiënt Reported Outcome Measure) te meten aan de hand van de CatQuest. De PROM meet de
gezondheidstoestand zoals door de patiënt zelf aangegeven, voorafgaande aan de operatie én 3
maanden na de operatie. Op basis van het verschil wordt de gezondheidswinst bepaald die de
patiënt ervaart. De CatQuest is een korte vragenlijst die in Zweden al gebruikt wordt om de
gezondheidstoestand van de patiënt te meten. Deze vragenlijst is vertaald in het Nederlands en
getest in verschillende instellingen en vanaf 2015 gereed om in heel Nederland gebruikt te worden.
De uitkomsten maken de gezondheidswinst transparant en kunnen in de toekomst worden gebruikt
door patiënten en verzekeraars, onder andere bij de inkoop van zorg.
Het NOG heeft het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) gevraagd om de data analyse en
rapportages te verzorgen. Voor de metingen maakt DICA gebruik van het bedrijf Medical Research
Data Management (MRDM). MRDM is de databewerker voor DICA. MRDM levert de ICTinfrastructuur en waarborgt de privacy. MRDM verzamelt data in opdracht van uw instelling d.m.v.
bewerkersovereenkomsten.
Door het gebruik van de PROM CatQuest wordt inzicht verkregen in de uitkomst van de staaroperatie
vanuit het perspectief van de patiënt.
Indicatorenset cataract 2015 vastgesteld
Het NOG is vanaf november 2014 met ZN, NPCF, Oogvereniging, FMS, NVZ en NFU in overleg
geweest om tot één indicatorenset Cataract 2015 te komen en zodoende de parallelle uitvraag van
de verschillende verzekeraars te beëindigen.
Ondanks het ontbreken van een volledig bestuurlijk akkoord van alle partijen is de indicatorenset
Cataract op nadrukkelijk verzoek van het NOG op 1 oktober 2015 aangeboden aan Zorginstituut
Nederland. Zorginstituut Nederland heeft besloten de indicatorengids Cataract conform de
aanbieding vast te stellen. Dit betekent dat t.a.v. de PROM over verslagjaar 2015 alleen de
structuurvraag ‘Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit?’ wordt uitgevraagd. De andere
PROM indicatoren worden in de jaren daarna verplicht. De indicatoren over Zien kunnen over
verslagjaar 2015 vrijwillig worden aangeleverd bij de verzekeraars en NPCF, vanaf 2016 moeten deze
indicatoren verplicht worden aangeleverd bij Zorginstituut Nederland.
Met deze oplossing krijgen instellingen die nog niet deelnemen aan de Cataract kwaliteitsregistratie
en/of het uitvragen van de PROM CatQuest de tijd om dit alsnog te gaan doen.
Het overzicht van de Cataract indicatoren die gelden voor de verslagjaren 2015, 2016 en 2017 kunt
u vinden in dit jaarboek en op de NOG website > kwaliteitsbeleid.
Handreiking regionale samenwerking
De handreiking regionale samenwerking is opgesteld en beschikbaar om de samenwerking tussen de
eerste en tweede lijn te bevorderen.
WIP-IGZ
Vanaf eind 2015 heeft het NOG diverse meldingen gekregen van onaangekondigde bezoeken door
IGZ aan diverse klinieken. Die bezoeken hebben in enkele gevallen geleid tot het verbieden van
cataractchirurgie in de aanwezige operatieafdeling, aangezien deze niet zou voldoen aan de criteria
zoals gesteld door de WIP.
De meest recente richtlijn Cataract uit 2013 is destijds tot stand gekomen in overleg met de WIP.
Toen werd afgesproken dat voor de cataractchirurgie operatieafdeling klasse 1 natuurlijk voldoet,

maar dat een operatieafdeling klasse 2 OK ook volstaat, mits aan een aantal extra voorwaarden
wordt voldaan; deze voorwaarden staan uitdrukkelijk vermeld in de richtlijn.
Het bestuur heeft IGZ gevraagd vooralsnog niet te handhaven op basis van een klasse 1 OK. Het NOG
is met de WIP in gesprek om tot een passende oplossing te komen over deze problematiek.
Commissie kwaliteit, gerealiseerde jaardoelen 2015:
Om te komen tot een optimale kwaliteit van oogheelkundige zorg is het een vereiste om het
samenhangende kwaliteitsbeleid verder uit te bouwen in de komende jaren. Dit maakt het voor het
NOG mogelijk om prioritering aan te brengen en keuzes te maken. Op deze manier verwacht het
NOG tot een harmonieuze en effectieve kwaliteitsbewaking te komen.
De commissie Kwaliteit wil de betrokkenheid van de leden bij kwaliteitsaangelegenheden vergroten.
De indruk bestaat dat veel oogartsen best bereid zijn om mee te denken, maar dat ze niet goed op de
hoogte zijn van de activiteiten op dit gebied en van de manier waarop ze zich voor
kwaliteitsprojecten kunnen inzetten. De commissie wil de leden stimuleren in het werken met de
kwaliteitsinstrumenten en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling hiervan.

Het bestuur van het NOG heeft in 2015 op het gebied van kwaliteit voor 2015-2017 de volgende
doelstellingen geformuleerd:
- Patiënten en verzekeraars laten zien dat oogartsen goede oogzorg leveren. Kwaliteit van
de oogzorg is meetbaar en transparant.
- Het kwaliteitsbeleid van het NOG breed uitdragen, zodat bij iedereen bekend is welke
kwaliteit de oogartsen in Nederland nastreven.
- Laten zien welke revenuen voor de overheid in de afgelopen jaren behaald zijn door de
doelmatige inzet van oogheelkunde zorg, zoals het gebruik van Avastin.
Om deze doelstellingen te realiseren heeft de commissie kwaliteit van het NOG het
kwaliteitsbeleid 2016-2018 ontwikkeld met als titel ‘De oogarts: oog voor kwaliteit’. Het
kwaliteitsbeleid van het NOG kenmerkt zich door:
- een samenhangend kwaliteitsbeleid, waarvan onderhoud en borging van de
kwaliteitsinstrumenten onderdeel uitmaken.
- actuele kwaliteitsinstrumenten.
- actieve inzet van de leden bij kwaliteitsprojecten.
- minimaal twee kwaliteitsprojecten per jaar uit te voeren waarbinnen meerdere
kwaliteitsportefeuilles een rol spelen.
De commissie Kwaliteit zet voor het bestuur de lijnen uit van het kwaliteitsbeleid en bewaakt het
proces. De leden van de commissie Kwaliteit zijn vertegenwoordigers van de subcommissies
Richtlijnen (inclusief indicatoren en patiëntenvoorlichting), Kwaliteitsregistratie, Visitatie en
Nascholing en Accreditatie. Voor elke subcommissie zijn doelstellingen geformuleerd om het
integrale kwaliteitsbeleid voor de oogheelkunde in Nederland vorm te geven.
Financieel
In 2015 is de bijdrage die de wetenschappelijke vereniging afdraagt aan de Federatie Medisch
Specialisten onderdeel geworden van de contributie. Tevens wordt de garantstelling van NOG voor
de opstartkosten van de’ Strijders tegen Blindheid’afgerekend. Het aantal betalingsherinneringen
dat verstuurd moest worden was wederom hoog. Het jaar 2015 werd afgesloten met een klein
negatief resultaat van € 6.096,--.

In 2015 werden 20 perifere praktijken 2 opleidingsklinieken en 2 instellingen voor visueel beperkten
gevisiteerd. Ook werden 27 refractiechirurgen opnieuw gecertificeerd. Dit jaar was het laatste jaar
dat de kosten voor visitatie vergoed worden vanuit SKMS gelden. De Stichting Visitatie sloot het jaar
af met een klein positief resultaat van € 2.230,--, dat toegevoegd zal worden aan de reserves.
NOG jaarcongres 2016
Van 6-8 april 2016 vond het jaarcongres plaats in het MECC te Maastricht, waar we 1552 deelnemers
mochten begroeten. De Dondersprijs werd uitgereikt aan dr. C.H. Freitas Alves voor zijn proefschrift
“The Crums Complex in the retina: From animal models to function”. De SOE voordracht werd
verzorgd door dr. M. van Hecke en de posterprijs werd toegekend aan drs. R.L. Al-Saady voor haar
poster ‘Diagnostiek en behandeling van een bijzondere corneale cyste’.
Voor de state of the art lectures waren uitgenodigd Gordon Plant ‘Optic neuritis’, Agnes Wong “New
insights in amblyopia’and Birgit Lorenz ‘OCT and beyond in pediatric retina land optic nerve disese.
Voor de Orbita teachning sessie ‘Tales of the unexpected’ was Geoff Rose uitgenodigd.
23 cursussen vonden plaats met in totaal 1320 deelnemers.

Overzicht bezoekersaantallen NOG congressen 2007-2015
Jaartal
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2010
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Maastricht
2012
Groningen
2013
Groningen
2014
Maastricht
2015
Groningen
2016
Maastricht

Aantal deelnemers
1153
1119
1409
1526
1573
1565
1585
1542
1569
1552

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, President (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)
Eurpean Board of Ophthalmology Diploma (EBOD) 2015
Voor het EBOD examen zijn geslaagd in 2015:
Michelle Ebbeling, Loes van den Borne, Sophie Callewaert, Paul Ernest, lintje Ho, Linda Le Blanc,
Milan Phan, Jelle Vehof, Samuel Verkerk, Koen Vermorgen, Carla Westeneng-van Haaften, Nathaly
Vanessa Wolter

