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VERSLAG 216e  ALGEMENE LEDENVERGADERING NOG  1 

30 juni 2022 11.30-12.45 uur, theaterzaal van MartiniPlaza te Groningen 2 

 3 

1. Opening 4 

De voorzitter, mw. Drs. R.C.M. Maatman, heet de in de zaal aanwezige leden en ook de leden 5 

thuis welkom en opent de algemene ledenvergadering vanuit het MartiniPlaza te Groningen. Blij 6 

om weer live bij elkaar te zijn. Het NOG heeft gisteren haar 130-jarig bestaan gevierd met de 7 

filosoof Paul Smit die een keynote heeft verzorgd.  8 

 9 

2. Mededelingen voorzitter 10 

 Huishoudelijke mededelingen 11 

De sessie wordt opgenomen en wordt enkel voor intern gebruik ter beschikking gesteld aan het 12 

NOG bureau voor verslaglegging. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat deze vergadering 13 

wordt opgenomen door anderen of naar buiten wordt gebracht aangezien het een besloten ALV 14 

is. Er zijn verder enkele polls tijdens deze ALV, welke bedoeld zijn voor leden met stemrecht. 15 

Aanwezigen wordt vriendelijk verzocht eenmalig te stemmen.  16 

- Overleden leden 17 

Er wordt een moment stilte gehouden voor het zeer gewaardeerde rustend NOG lid Jan Peter 18 

Witmer, die het afgelopen jaar is overleden.  19 

- ANVVB 20 

Dit jaar is de ANVVB contributie niet met de reguliere facturatie van het NOG via automatische 21 

incasso door het NOG geïnd. Leden kunnen zelf lid worden van de ANVVB of eenmalig doneren.  22 

 23 

3. FMS zaken 24 

Het is belangrijk om als medisch specialisten gezamenlijk krachtig naar buiten te treden en 25 

hiervoor is gezamenlijkheid van de Federatie belangrijk. Het ondersteunt de WV-en en tilt de 26 

ontwikkeling van het vak naar een hoger niveau. 27 

- De FMS ondersteunt bij lobby en mediabeleid wat steeds belangrijker wordt.  28 

- FMS geeft ook individuele dienstverlening: ieder lid heeft recht op 20 uur/jaar gratis 29 

juridische dienstverlening op het gebied van arbeidsrecht, gezondheidsrecht, 30 

rechtsbijstand en ondernemingszaken. 31 

- Een overzicht van de FMS als organisatie wordt gegeven en portefeuilles toegelicht. 32 

- Contributie: met de contributiegelden worden door de FMS de volgende diensten 33 

uitgevoerd: 34 

- Ondersteuning bij de ontwikkeling en uitoefening van het vak (FMS) 35 

- Belangenbehartiging, lobby en mediabeleid (FMS) 36 

- Ethische vraagstukken, gezondheidsrecht en Medisch Contact (KNMG) 37 

- Cao-onderhandelingen, arbeidsvoorwaarden (LAD) 38 

- Individuele dienstverlening, juridische ondersteuning via het Kennis- en 39 

dienstverleningscentrum (FMS/ LAD) 40 

 41 

4. Terugblik algemeen (bijlage jaarbericht 2021 ter informatie) 42 

Er is door het NOG bestuur het afgelopen jaar veel gedaan op het gebied van JZOJP, kwaliteit en 43 

registratie, administratielasten, wetenschap en profilering.  44 

 45 

Kwaliteit wordt toegelicht door Joke de Boer 46 

De commissie Kwaliteit probeert de kwaliteitsinstrumenten die zij hebben met elkaar in lijn te 47 

brengen en door te ontwikkelen. De kwaliteitsinstrumenten zijn visitatie, richtlijnen, 48 

kwaliteitsregistratie en accreditatie. 49 
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Vorig jaar is tijdens de ALV het document Toekomstbestendige oogheelkundige zorg 50 

geaccordeerd. In dit document zijn de kwaliteitscyclus en de eisen m.b.t. subspecialisaties 51 

beschreven. Er is overgegaan van volumenormen naar volume-indicaties. Ook zijn de 52 

competenties die nodig zijn voor een subspecialisatie belangrijker geworden. Per 53 

subspecialisaties zijn criteria uitgewerkt, namelijk: 54 

- Scholingseisen 55 

- Aanvullende competenties 56 

- Faciliteiten in de kliniek 57 

- Waarborging continuïteit van zorg 58 

- Registratie van resultaten en complicaties 59 

Kwaliteitsregistraties zijn veranderd: 60 

De kwaliteitsregistraties van strabismus en vitreoretinale chirurgie zijn stopgezet en de 61 

registratie van de refractiechirurgie is overgaan in Eurequo. 62 

Alleen de cataractregistratie is nu nog in eigen beheer van het NOG. Deze is wel veranderd maar 63 

blijkt ook complex. Rechtstreekse registratie vanuit het EPD naar de DHD database is mogelijk 64 

met EPIC. Registratie met HIX  geeft nog problemen maar deze heeft continue aandacht. 65 

In het Project Uitkomstgerichte zorg voor de cataractchirurgie zijn beslismomenten met 66 

patiënten vastgelegd. Doel is leren en verbeteren voor de oogarts zodat je kunt spiegelen aan 67 

collega’s om zo je eigen praktijkvoering te verbeteren. PROM in de huidige vorm gaat wellicht 68 

verdwijnen n.a.v. uitkomst van dit rapport. 69 

 70 

Commissie Wetenschap door Hans Vingerling 71 

De commissie Wetenschap heeft afgelopen jaren veel werk verricht. Dit werk is allemaal terug te 72 

vinden op de vernieuwde website van het NOG. Hier zijn de Kennisagenda en het Nationaal 73 

Onderzoeksplan gepubliceerd. Het Nationaal Onderzoeksplan laat zien wat er in Nederland aan 74 

onderzoek wordt gedaan. Het is een levend document en zeer de moeite waard om in te zien. 75 

Opleiding door Sander Keijser 76 

Sinds 2021 is er op het gebied van opleiding het e.e.a. veranderd.  De digitale voortgangstoets  77 

die jaarlijks zal worden gehouden, is gestart. De eerste ervaringen zijn positief, de toets wordt 78 

nog verder uitgebreid maar blijft in deze vorm behouden.  79 

Nieuwe entrustable professional activities (EPA’s) zijn definitief gemaakt. Binnen de 80 

oogheelkunde zijn diverse thema’s ingericht en per thema is gedefinieerd over welke 81 

competenties je als oogarts moet beschikken en welke handelingen je moet kunnen uitvoeren. 82 

Deze worden t.z.t in het nieuwe opleidingsplan opgenomen. 83 

De NZa heeft onder de opleidingsklinieken een zeer uitgebreid kostenonderzoek uitgezet over de 84 

medische vervolgopleidingen. De opleidingskosten bedragen nu € 155.000 per aios voor 85 

opleiding en salaris. Doel is om kostenneutraal op te treden. Bedrag blijft waarschijnlijk hetzelfde 86 

maar het NOG hoopt op meer. De uitslag hiervan wordt binnenkort verwacht. 87 

 88 

Beroepsbelangen door Irene van Liempt 89 

  JZOJP: 90 

- Er is veel aandacht voor casemixverzwaring en bekostiging. Belangrijk dat ervoor gewaakt 91 

wordt dat het geen bezuinigingsslag wordt. Samenwerking is hierin gezocht met de 92 

optometristen vereniging Nederland (OVN) en de patiëntenvereniging. 93 

- Kwaliteit van de zorg blijft cruciaal en de rol van de OVN is hierbij belangrijk.  94 

- Regioavonden hebben online plaatsgevonden. Ondanks een lage opkomst is er toch heel 95 

waardevolle input verkregen. Regioavonden zijn prettig ontvangen en voor de BBC 96 

belangrijk om terug te krijgen wat speelt in den lande en zullen dan ook een vervolg 97 

krijgen. 98 
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- Capaciteitsraming, uitkomst van enquêtes. Deze vindt normaal 1x per drie jaar plaats 99 

maar vanwege Covid is deze 1 jaar doorgeschoven.  100 

- Door de FMS is de Loopbaanmonitor uitgezet met oogheelkundige specifieke vragen. 101 

Opvallend aan de uitkomsten is dat de werkdruk erg naar voren komt, het percentage  102 

burn-out is erg hoog, en een derde van de oogartsen wil eerder stoppen dan de 103 

pensioengerechtigde leeftijd. Deze aspecten worden door de BBC meegenomen. 104 

 105 

NOG bureau 106 

Het NOG bureau is begin dit jaar verhuisd van Nijmegen naar de Domus Medica in 107 

Utrecht waar ook de meeste andere wetenschappelijke verenigingen zijn gehuisvest. 108 

Hierdoor is er veel kruisbestuiving en dit wordt als zeer prettig ervaren. 109 

De bureaumedewerkers worden voorgesteld. Corina Moerland, directeur. Astrid 110 

Balemans, adviseur Kwaliteit. Danielle Hollman, bureaumedewerker visitaties en 111 

opleiding en Sandra Heimen, Bureau en Wetenschap. In totaal nog geen 3 FTE. 112 

 113 

5. Terugblik financieel door Guus van Hogerwou 114 

a. Financieel verslag 2021 wordt nader toegelicht. 115 

Resultaat: begroting voor 2021 was behoudend omdat er minder inkomsten uit het congres 116 

waren opgenomen door Covid. Echter door lagere bestuurskosten en minder lasten waren de 117 

lasten lager dan ingeschat. De FMS heeft door covid minder kosten gemaakt en een deel van de 118 

contributie teruggegeven aan de wetenschappelijke verenigingen. Dit bedrag is besteed aan de 119 

Groene Ok en is vorig jaar al besproken in ALV. Eerder is al een aandelenportefeuille gestart en 120 

deze rendeert goed. Overall is er sprake van een goed resultaat 2021 waardoor de financiële 121 

gezondheid van het NOG gunstig is. In het penningmeestersoverleg van de FMS wordt 122 

geadviseerd om als vereniging twee maal de jaarkosten plus een bepaalde speling op voorraad te 123 

hebben zodat je als vereniging financieel gezond blijft.  124 

 125 

b. Verslag kascommissie 2020 126 

De Kascommissie bestaande uit Dr. K.J.M. (Kristel) Maaijwee en drs. R. (Renze) Gans. Renze Gans 127 

spreekt namens de kascommissie en verklaart de stukken en bescheiden die betrekking hebben 128 

op de jaarrekening 2021 van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap te hebben gecontroleerd 129 

en akkoord bevonden.   130 

 131 

c. Décharge bestuur 132 

Aan de stemgerechtigde aanwezige leden wordt gevraagd of zij kunnen instemmen met  133 

décharge verlening aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid over 2021. Stemming: 134 

De ALV stemt unaniem voor. 135 

Décharge aan het bestuur wordt verleend. 136 

 137 

6. Benoemingen 138 

a. Met instemming aan de ALV 139 

Stemming: herbenoeming Guus van Hogerwou, penningmeester: de ALV stemt unaniem voor 140 

Herbenoeming. Joke de Boer, voorzitter commissie Kwaliteit: de ALV stemt unaniem voor 141 

Herbenoeming. Irene ven Liempt, voorzitter BBC met intentie om in 2024 voorzitterschap BBC 142 

over te dragen: de ALV stemt unaniem voor. 143 

 144 

 145 

 146 

 147 
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Benoeming ereleden met instemming van de ALV 148 

Het bestuur stelt voor om Tjeerd de Faber te benoemen als erelid. Tjeerd de Faber is 149 

voorzitter geweest, heeft veel gedaan voor opleiding, kinderoogheelkunde en een tomeloze 150 

inzet getoond voor de vuurwerkcampagnes. Tjeerd de Faber wordt met applaus unaniem tot 151 

erelid door de ALV benoemd.  152 

 153 

Omdat het NOG dit jaar 130 jaar bestaat is door het bestuur besloten om twee ereleden te 154 

benoemen. Naast Tjeerd de Faber heeft het bestuur besloten om ook Jan van Meurs als 155 

erelid te benoemen.  156 

Stemming: ALV stem unaniem voor. 157 

Erepenning wordt tijdens de ALV door de voorzitter uitgereikt aan Tjeerd de Faber. Helaas is 158 

Jan van Meurs niet in de zaal aanwezig en zal op een later moment de erepenning 159 

ontvangen. 160 

 161 

b. Benoemingen ter kennisgeving aan de ALV 162 

De volgende actieve leden zijn door het NOG bestuur benoemd: 163 

Commissie Kwaliteitsregistratie: 164 

- Mor Dickman 165 

- Nic Reus 166 

BBC 167 

- Niels Crama 168 

Concilium 169 

- Hennie Beckers heeft Stevi Tan opgevolgd als voorzitter 170 

Commissie Wetenschap 171 

- Tos Berendschot 172 

Dossier Geneesmiddelen 173 

- Hans Vingerling als opvolger van Manon van Hecke  174 

Visitatiecommissie 175 

Nieuwe leden: Thomas van den Bosch en Anne Roefs 176 

Uitgetreden leden: Annet Doorenbos-Bot, Helen van Santbrink-Bakker, Sicco thoe 177 

Schwartzenberg en Willem Vaandrager 178 

Allen worden hartelijk dank geheten voor hun inzet voor de vereniging. 179 

 180 

7. Projectgroep Duurzame Oogheelkunde 181 

Het NOG is trots op het feit dat zij koploper zijn in duurzaamheid, dit met dank aan de 182 

projectgroep Duurzame Oogheelkunde. 183 

Door Redmer van Leeuwen wordt als intermezzo de film “Look at me” getoond, waarin het afval 184 

van de staaroperatie op kunstzinnige wijze aanzet tot nadenken over omgaan met afval. Redmer 185 

presenteert de resultaten van de enquête die is uitgezet onder de vakgroepvertegenwoordigers. 186 

Gezondheidszorg veroorzaakt 6-8 % van de totale CO2-uitstoot in Nederland. In de Green deal 187 

die in 2021 door het NOG is getekend, zijn de volgende doelstellingen afgesproken: 188 

- CO-2 uitstoot terugdringen met 49% in 2020 189 

- Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen 190 

- Minder medicijnenresten in grondwater, sloten en rivieren 191 

- Gezonde werk- en leefomgeving voor patiënt en zorgpersoneel 192 

  Om deze doelen te realiseren werkt de PGDO aan de volgende onderdelen: 193 

- Bewustwording 194 

- Informatievoorziening 195 

- Ontwikkelen Best Practices 196 
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- Stimuleren onderzoek 197 

- Lobby 198 

 199 

Huidige Best practices 200 

- IVI 201 

- Patiëntenjas tijdens staaroperatie 202 

- Handreiking om de staaroperatie te verduurzamen 203 

- Oogdop en/of oogverband na staaroperatie 204 

- Afvalscheiding op de behandelkamer 205 

De Best Practices zijn goed onderbouwd met richtlijn literatuur en evidence. 206 

Het NOG is lid van het Landelijk netwerk de Groene OK. In dit netwerk worden de krachten 207 

gebundeld om de vervuilende processen op de OK aan te passen. Namens het NOG heeft Nicole 208 

Naus zitting in deze commissie om bij iedere toekomstige richtlijn een duurzaamheidsparagraaf 209 

aan te vullen. 210 

Sjoerd Elferink is op Europees Niveau bij EyeSustain betrokken, tevens is het NOG betrokken bij 211 

de ERCRS. Om de doelstellingen te kunnen realiseren is een wisseltrofee, ontworpen door 212 

Rebecca Banens, in het leven geroepen. Deze jaarlijkse prijs wordt dit jaar voor het eerst 213 

uitgereikt en wel aan Marit Maatman, oogarts Alrijne. Het Alrijne Ziekenhuis heeft recent het 214 

niveau goud bereikt op de milieuthermometer. Marit Maatman heeft duurzaamheid in de 215 

schijnwerpers gezet en haar expliciete steun voor duurzaamheid uitgesproken. 216 

Vraag vanuit publiek wordt gesteld of de patiëntenjas ook weg kan bij VR chirurgie? Deze vraag 217 

wordt bevestigend beantwoordt. 218 

 219 

8. Vooruitblik algemeen (bijlage Strategische agenda NOG 2022-2025 ter informatie) 220 

In de Strategische agenda zijn de toekomstplannen van het NOG beschreven en de speerpunten 221 

worden toegelicht.  222 

Kwaliteit door Joke de Boer: 223 

• Grafische vormgeving met stroomdiagram van de richtlijnen voor in de spreekkamer. 224 

• Vanuit het Kennisinstituut is project opgezet voor modulair onderhoud richtlijnen. 225 

Hiervoor zijn (multidisciplinaire) clusters opgezet die ook de richtlijnen gaan prioriteren.  226 

NOG heeft cluster Oog toebedeeld gekregen en het project gaat het najaar 2022 van 227 

start. 228 

• Uitkomstgericht zorg Cataract en LMD: gaat in het najaar starten en volgend jaar zal 229 

terugrapportage worden gedaan. 230 

• Doorontwikkeling richtlijn Educatie Programma: wordt op korte termijn naar gekeken. 231 

Educatie methode van de richtlijnen wordt herzien zodat zowel het technische en het 232 

educatieve aspect van de methode wordt verbeterd. 233 

Wetenschap door Hans Vingerling:  234 

Voorzitter Huib Pols, vicevoorzitter ZonMW is uitgenodigd voor een rondetafelgesprek 235 

tijdens het NOG congres op vrijdag 31 juni. 236 

Opleiding door Sander Keijser 237 

• Het opleidingsplan wordt in 2022 herzien. 238 

• In 2021 is gestart met de digitale leeromgeving (DLO) in samenwerking met de FMS. 239 

• Instroom opleidingsplaatsen 2024 Capaciteitsorgaan. A.d.h.v. uitkomsten teveel 240 

chirurgen heeft Capaciteitsorgaan kritisch gekeken naar de oogartsen. Dit jaar is de 241 

uitkomst van aantal opleidingsplaatsen voor de oogartsen onveranderd na een bezwaar 242 

vanuit het NOG. Het Capaciteitsorgaan was voornemens om het aantal 243 

opleidingsplaatsen terug te brengen van 35 naar 31. Het NOG is in afwachting van de 244 
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definitieve toezegging 2024. Henny Beckers licht als voorzitter van het Concilium toe dat 245 

het nieuwe opleidingsplan grondig wordt herzien waarbij de oogarts van de toekomst in 246 

2030 wordt meegenomen. 247 

Beroepsbelangen door Irene van Liempt 248 

• JZOJP: actueel door veranderende zorg door ‘dubbele vergrijzing’; de ouder wordende 249 

patiënt en complexere zorg oftewel Passende Zorg. De betaaltitel voor optometristen 250 

speelt een belangrijke rol en het NOG trekt hierin op met OVN. Borging kwaliteit is 251 

belangrijk en d.m.v. samen optrekken krijg je de beste ketenzorg. 252 

• Duurzame inzetbaarheid oogartsen: hoge werkdruk, nek- en rugklachten. Aandacht voor 253 

ergonomische aspecten zal in opleiding terugkomen. 254 

• CBR keuring: tijdens Covid is er een tijdelijke verspoeling geweest waardoor 255 

rijbewijskeuring op afstand kon plaatsvinden. Op dit moment is in regelgeving vastgelegd 256 

dat de oogarts de patiënt fysiek moet zien.  257 

Herziening CBR keuring is belangrijk en wordt momenteel vormgegeven. 98% van de 258 

keuring leidt nu tot een goedkeuring. Indicatie voor een keuring moet worden herzien 259 

om kosten en werkbelasting beheersbaar te houden. 260 

 NOG: ambities n.a.v. heidagen 2019 door Marit Maatman 261 

• Zichtbaarheid vergroten (communicatie); 262 

• Ondersteuning op projectbasis; 263 

• Zoeken naar synergie met andere WV-en; 264 

• Nieuwe website NOG is live. Betere vindbaarheid, werkgroepen hebben een 265 

prominentere rol gekregen. 266 

 267 

9. Vooruitblik financieel 268 

De penningmeester licht de belangrijkste financiële zaken toe. 269 

In 2019 hebben de beleidsdagen o.l.v. toenmalig voorzitter Jeroen Klevering plaatsgevonden en 270 

in het voorjaar 2022 zijn de speerpunten van 2019 opnieuw besproken. In de tussenliggende 271 

periode is de aandacht vooral naar Covid uitgegaan. Voor de vertaalslag van de uitkomsten van 272 

de heidagen heeft Corina Moerland, directeur NOG een belangrijke rol gespeeld. Er is een 273 

meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting opgesteld. Er ligt een flink takenpakket en ook 274 

externe partijen zoals het Zorginstituut vragen om inzet vanuit het NOG. 275 

De Stichting Oogheelkundige Congressen (SOC) draagt bij aan Kwaliteit en Educatie. 276 

 277 

Begroting NOG 2022: personeelskosten zullen omhoog gaan doordat meer bureauondersteuning 278 

op projectbasis wordt inzet. De bestuurskosten zijn lager uitgevallen. SKMS gelden lopen terug, 279 

gelden vanuit congres worden minder. Conclusie is dat 2022 een financieel gezond jaar is maar 280 

dat in 2023-2024 de lasten vanwege de ambities van het NOG omhoog gaan. 281 

Voorstel voor contributieverhoging met ingang van 2023:  contributie Gewone leden wordt met 282 

100 euro verhoogd, voor aios en andere leden is de verhoging 50 euro.  Hiermee is de uitkomst 283 

een surplus waarmee de ambities van het NOG verwezenlijkt kunnen worden. 284 

Voorstel: contributie blijft gelijk in 2022, daarna verhogen zoals hierboven beschreven. Op 285 

penningmeesteravonden FMS wordt geadviseerd om jaarlijks structureel te indexeren (NOG 286 

heeft dit de afgelopen jaren niet gedaan).  287 

Vraag wordt gesteld of de aios kan worden ontzien met de contributieverhoging. De 288 

penningmeester geeft aan dat het NOG t.o.v. anderen WV-en al aan de lage kant zit.  289 

 290 

Ter stemming: gaat u akkoord met de  voorgestelde contributieverhoging per 2023? 291 

Stemmen voor: alle aanwezigen 292 
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Onthouding: 1 293 

Stemmen tegen: geen 294 

De ALV stemt voor de voorgestelde contributieverhoging per 2023. 295 

 296 

- Benoeming kascommissie 2022 297 

Gaat u akkoord met de herbenoeming van de kascommissie te weten, Kristel Maaijwee en Renze 298 

Gans?  299 

De ALV stemt unaniem voor en de kascommissie wordt herbenoemd. 300 

 301 

10. Verslag extra algemene ledenvergadering 15 september 2021 (bijlage conceptverslag ter 302 

vaststelling) 303 

Het verslag wordt door de ALV zonder wijzigingen vastgesteld.  304 

 305 

11. Rondvraag 306 

Wanneer zijn de volgende jaarcongressen NOG? Deze staan gepland voor: 307 

• 21-23 juni 2023 Maastricht 308 

• 26-28 jun 2024 in Groningen 309 

• 18-20 juni 2025 in Maastricht 310 

 311 

12. Sluiting 312 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor het vertrouwen en het bestuur hoopt eenieder weer 313 

tijdens het NOG congres van 21-23 juni 2023 in Maastricht te zien. De voorzitter sluit hiermee om 314 

12.56 uur de vergadering.  315 


