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Het NOG – Onze kernwaarden en -kwaliteiten
Sinds 1892 hebben de oogartsen zich verenigd in een wetenschappelijke beroepsvereniging: het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Wij zijn
een inhoudsdeskundige en
betrouwbare partner. Deze
kwaliteiten zetten we in om
het belang van ‘goed zien’ bij
iedereen onder de aandacht te
brengen.

Missie – Hier staan we voor

Visie – Hier gaan we voor

We zetten ons in om de kwaliteit van de oogheelkundige
zorg in Nederland op een hoog
niveau te houden en verder te
verbeteren.
We faciliteren onze leden – de
oogartsen en oogartsen in
opleiding – in de uitvoering van
hun vak.

• Oogzorg draagt bij aan het
behouden of verbeteren van
de kwaliteit van leven van de
patiënt.
• Oogzorg is duurzaam; met
aandacht voor het milieu en
duurzame inzetbaarheid van
oogartsen.
• Oogzorg is van goede kwaliteit en wordt geleverd volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

Strategie – Onze aanpak
Het aantal patiënten met een oogaandoening neemt toe. We kunnen
bij veel patiënten blindheid of slechtziendheid voorkomen door tijdig te
behandelen. Hierdoor neemt ook het aantal behandelingen toe.
Oogartsen werken al jaren samen met andere professionals om de
zorg zo eﬀectief en doelmatig mogelijk te leveren. Daardoor is de casemix verzwaard, terwijl de beschikbare tijd per patiënt beperkt is.
De ervaren werkdruk is dan ook hoog. We zien steeds meer oogartsen
een dag minder gaan werken om de werkdruk aan te kunnen. Plezier
hebben en houden, en in sommige gevallen ook terugkrijgen, in het
werk als oogarts is essentieel. Daarom zetten we in op duurzame inzetbaarheid, met als resultaat minder tijdelijke of permanente uitval.
De beschikbare oogartsencapaciteit wordt daarbij optimaal benut.
Ook zorgen we dat de oogarts van de toekomst klaar is voor zijn taak.
Door te kijken naar de organisatie van de oogzorg van de toekomst, de
opleiding hierop af te stemmen en de toepassing van kunstmatige
intelligentie te betrekken.
De kwaliteit blijft van hoog niveau door wetenschappelijk onderzoek te
stimuleren en nieuwe inzichten zo snel mogelijk toe te passen in de
dagelijkse praktijk.
En we houden elkaar scherp; we spelen in op landelijke ontwikkelingen
en signaleren problemen in de regio. Het NOG is er voor en door oogartsen.

We gaan voor focus en kiezen voor vijf kernpunten:
De oogartsen zijn duurzaam inzetbaar
Juiste Oogzorg op de Juiste Plek
De oogartsen zijn klaar voor de toekomst
Nieuwe wetenschappelijke inzichten snel toepasbaar maken in de klinische praktijk
Het NOG bureau; de verenigingsorganisatie als spil
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De oogartsen zijn duurzaam inzetbaar
Oogartsen zijn duurzaam inzetbaar, doordat ze plezier hebben in hun werk en doen waar ze goed in zijn. We zetten in op
gezond en veilig werken om zo een verkeerde werkhouding en burn-out te voorkomen. Tijdens de opleiding geven we
ergonomische tips over goede werkhouding en ondersteuningsmogelijkheden ter preventie. Duurzame inzetbaarheid
betekent ook kijken naar de ratrace die is ontstaan, waarin steeds meer werk wordt gedaan in minder tijd. We krijgen
signalen dat de rek eruit is.
Juiste Oogzorg op de Juiste Plek
We monitoren ontwikkelingen op het
gebied van substitutie en taakherschikking en blijven sturen op kwaliteit
van de zorgverlening. Verwijzingen
gaan we stroomlijnen. Daarbij stellen
we eisen aan de verwijzer die een
patiënt instuurt. We vinden het een
vereiste dat we samenwerken met
professionals waarvan de kwaliteit is
geborgd. De geleverde zorg is zinnig
en zuinig. ICT en kunstmatige intelli-

gentie zetten we in waar mogelijk.
Door share care tussen instellingen
voor tweede- en derdelijnszorg wordt
expertise optimaal ingezet en vinden
onderdelen van een behandeling
dichter bij huis plaats waar mogelijk.
Ook hebben we oog voor loon naar
werken met een zwaardere casemix
bij de ontwikkeling van een nieuwe
bekostigingssystematiek.

De oogartsen zijn klaar voor de toekomst
We ontwikkelen een visie op de rol van de oogarts van de toekomst en hoe we de
oogheelkundige zorg willen organiseren. Het opleidingsplan passen we hierop
aan. Het landelijk en regionaal onderwijs wordt geoptimaliseerd en ondergebracht in een digitale leeromgeving.

Nieuwe wetenschappelijke inzichten snel toepasbaar maken in de klinische praktijk
Doordat we richtlijnen modulair gaan
onderhouden kunnen we nieuwe
wetenschappelijke inzichten sneller
opnemen in de richtlijn. De implementatie van aangepaste modules krijgt
extra aandacht, zodat oogartsen
volgens de nieuwste inzichten werken.
Richtlijnen krijgen een praktische korte
samenvatting. Daarbij kijken we naar

het gebruik van stroomdiagrammen
en infographics.
We blijven inzetten op de doorontwikkeling en het gebruik van de kwaliteitsregistraties.
Het Nationaal onderzoekplan oogheelkunde houden we actueel en we
stimuleren het doen van wetenschappelijk onderzoek.

ONDERZOEK

KWALITEIT

Het NOG bureau; de verenigingsorganisatie als spil
Beleidsdossiers stapelen zich op en
commissies verdrinken in actuele
vragen en nieuwe uitdagingen. Om dit
op te vangen verstevigen we de verenigingsorganisatie. We kiezen voor een
projectmatige aanpak op de vier voorgaande kernpunten.
Het bestuur ontwikkelt zich van directief naar strategisch, zodat de aandacht verschuift naar de grote lijnen en
de lange(re) termijn. Het bestuur zet
de grote lijnen uit, heeft zicht op de
ontwikkelingen in de uitvoering, houdt

de ontwikkelingen in de buitenwereld
bij en stelt beleid op dat in de ALV
wordt vastgesteld.
Verder zijn we als NOG beter zichtbaar
voor onze leden, zodat ze meekrijgen
wat we aan het doen zijn en met wie.
We betrekken onze leden ook bij wat
we doen; ze denken en doen actief
mee. Vele handen maken immers licht
werk. Periodieke regioavonden geven
een beeld van de zorgen, behoeften en
visies van onze leden. Nieuwe leden
krijgen een warm welkom.

En we vergeten niet om onze successen te vieren.
Daarnaast zijn we ook zichtbaar in de
buitenwereld. De oogarts is een
expert, die staat voor kwaliteit. Dat
maken we zichtbaar voor het publiek
in tijdschriften en vakbladen.
Samen met partners trekken we op
om gezamenlijke doelen te realiseren.

