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Inleiding 
 
Op   24   augustus   2010   is   de   Vereniging   OOG   in   OOG   opgericht.   Deze 
patiëntenvereniging   komt   voort   uit   de   Contactgroep   Mensen   met   een   Oogprothese 
(MMOP),   die   sinds   1998   functioneerde   als   diagnosegroepering   onder   de 
Nederlandse   Vereniging   voor   Blinden   en   Slechtzienden   (NVBS). 
 
In   dit   beleidsplan   presenteert   Vereniging   OOG   in   OOG   haar   beleidsvoornemens 
voor   de   periode   2018   -   2020.   Het   geeft   een   beeld   van   wat   er   binnen   de   vereniging 
gebeurt   en   wat   de   visie   is   voor   de   komende   jaren.  
 
Dit   beleidsplan   begint   met   het   formuleren   van   een   missie   en   visie.   Deze   worden 
verder   uitgewerkt   in   de   doelstellingen   van   de   vereniging.  
Voorts   worden   de   doelgroepen   beschreven,   waar   mogelijk   worden   deze   ook 
gekwantificeerd.   In   het   volgende   hoofdstuk   wordt   een   beeld   geschetst   van   de 
problematiek   die   speelt   bij   de   doelgroepen.  
 
Uitvoerig   wordt   beschreven   welke   activiteiten   de   vereniging   er   plaatsvinden.   En   op 
welke   wijze   er   samengewerkt   wordt   met   andere   organisaties.  
 
Het   beleidsplan   voor   de   periode   2018-2020   heeft   als   thema   ‘Met   het   oog   op 
samenwerking’.   Het   bestuur   wil   in   deze   periode   o.a.   prioriteit   geven   aan   het 
verbeteren   van   de   samenwerkingsverbanden   met   andere   patiëntenorganisaties, 
zorgverleners,   zorgverzekeraars   en   andere   betrokkenen.   Dit   alles   in   het   belang   van 
een   goede   en   waar   mogelijk   verbetering   van   de   zorg   voor   haar   doelgroep   en   om   de 
belangen   van   haar   doelgroep   op   verschillende   niveaus   goed   te   kunnen   behartigen.  
 
 
1.   Missie 
 
Vereniging   OOG   in   OOG   wil   de   kwaliteit   van   leven   verbeteren   van   mensen   met 
anof-/microftalmie   en   verder   alle   mensen   met   een   of   twee   oogprothese(n)   en 
mensen   die   zien   met   één   oog. 
 
 
2.   Visie 
 
Door   het   bieden   van   ondersteuning   in   de   vorm   van   informatie,   lotgenotencontact 
en   het   behartigen   van   de   belangen   van   (ouders   van)   kinderen   met   anof-/ 
microftalmie   en   verder   alle   mensen   die   een   of   twee   oogprothesen   dragen,   dan   wel 
zien   met   één   oog,   kunnen   zij   beter   omgaan   met   hun   aandoening.   Dit   draagt   bij   aan 
een   verbetering   van   de   kwaliteit   van   hun   leven.  
 
 
3.   Doelstellingen 
 
De   vereniging   heeft   tot   doel   het   bevorderen   van   het   welzijn   en   het   behartigen   van 
de   belangen   van   mensen   die   lijden   aan   een   (aangeboren)   afwijking   aan   een   of 
twee   ogen   (anoftalmie   en   microftalmie)   en   verder   alle   mensen   die   een   of   twee 
oogprothesen   dragen   en/of   zien   met   één   oog. 
Zij   tracht   dit   doel   onder   andere   te   bereiken   door: 

● het   behartigen   van   de   belangen   van   de   hiervoor   genoemde   doelgroepen 
richting   de   overheid,   zorgverleners   en   maatschappelijke   organisaties,   zowel 
binnen   Nederland   als   daarbuiten; 

● de   doelgroep   te   voorzien   van   informatie   over   ontwikkelingen   in   de   zorg,   op 
het   terrein   van   anof-/microftalmie,   oogprothesen,   de   orbitaprothesen   de 
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oogverwijderingsoperatie   en   het   zien   met   één   oog; 
● het   organiseren   van   lotgenotencontact; 
● het   organiseren   van   plaatselijke,   regionale   en   landelijke   bijeenkomsten   voor 

leden; 
● het   uitgeven   van   een   periodiek   informatiemagazine   over   alle   onderwerpen 

die   relevant   zijn; 
● het   geven   van   voorlichting; 
● het   stimuleren   en   volgen   van   onderzoek   in   Nederland   en   internationaal; 
● het   leggen   en   onderhouden   van   contacten   met   zorgverleners, 

zorgverzekeraars   en   deskundigen   op   het   gebied   van   anof-/microftalmie, 
oogprothesen,   de   orbitaprothesen,   de   oogverwijderingsoperatie   en   het   zien 
met   één   oog,  

● het   organiseren   van   alle   overige   activiteiten   die   bijdragen   aan   het   doel. 
 
Voor   de   periode   2018-2020   zal   de   vereniging   zich   op   de   volgende   speerpunten   van 
het   beleid   richten:  

● Zorgen   voor   betere   samenwerking   met   patiënten(organisaties), 
zorgverleners,   zorgverzekeraars   en   andere   betrokkenen. 

● Verbetering   van   de   inhoud   van   de   voorlichting. 
● Bekendheid   geven   aan   de   vereniging   bij   onze   doelgroepen,   zorgverleners, 

zorgverzekeraars   en   andere   betrokkenen. 
 
 
4.   Doelgroepen 
  
Naar   schatting   zijn   er   in   Nederland   circa   20.000   mensen   die   als   gevolg   van   een 
aangeboren   aandoening,   ziekte   of   ongeval   een   oogprothese   moeten   dragen.   Het 
aantal   mensen   dat   met   één   oog   kijkt   is   aanzienlijk   groter. 
De   reden   waarom   mensen   een   oogprothese   dragen   is   heel   divers.   We   kunnen   de 
volgende   doelgroepen   onderscheiden:  
 

● Ouders   van   kinderen   en   volwassenen   met   anoftalmie   (het   ontbreken   van 
een   of   twee   ogen)   of   microftalmie   (onderontwikkeling   van   een   of   twee 
ogen)   In   Nederland   worden   er   per   jaar   tussen   de   6   en   de   54   kinderen   met 
anoftalmie   of   microftalmie   geboren   worden. 

● Kinderen   en   volwassenen   met   een   andere   oogaandoening,   waarvan   het 
gevolg   is   dat   zij   een   oogprothese   moeten   dragen.   Hierbij   kan   gedacht 
worden   aan   aandoeningen   zoals   een   oogtumor,   oogmelanoom, 
retinoblastoom,   mislukte   staaroperaties,   uitbehandelde   aandoeningen   als 
glaucoom,   ontstekingen   aan   het   oog,   en   een   ongeluk   in/met   het   oog   (door 
vuurwerk,   pijltjes,   takken   van   bomen,   brandwonden,   auto-   en   andere 
ongelukken).  

● Een   oogverwijderingsoperatie   -   al   dan   niet   als   gevolg   van   bovengenoemde 
oorzaken   -   vindt   jaarlijks   plaats   bij   zo’n   500   mensen.   Daarnaast   zijn   er 
mensen   die   een   oogprothese   dragen   zonder   dat   het   eigen   oog   verwijderd 
hoeft   te   worden. 

● Ouders,   kinderen   en   volwassenen   die   zien   met   één   oog.   Het   blinde   oog   ziet 
er   cosmetisch   nog   goed   uit,   vaak   is   dit   een   lui   oog. 

● Kinderen   en   volwassenen   die   een   orbitaprothese   dragen.  
  

 
 
 
 
 
 
 

4/9 



 
 

5.   Problematiek 
 
Mensen   met   anoftalmie   of   microftalmie  
Deze   personen   kampen   met   specifieke   problemen.   Wanneer   het   oog   embryonaal 
niet   of   onvolledig   is   aangelegd,   is   de   oogkas   te   klein   en   zijn   de   oogleden 
horizontaal   te   kort.   Soms   bestaat   er   ook   een   tekort   aan   slijmvlies   rond   het   oog. 
Belangrijk   is   dat   de   groei   van   de   oogkas   en   oogleden   vanaf   een   zo   vroeg   mogelijk 
stadium   gestimuleerd   wordt.   Er   wordt   onderzoek   gedaan   om   vast   te   stellen   welke 
behandelmethode   het   beste   resultaat   oplevert.  
 
Mensen   met   een   oogprothese 
Het   dragen   van   een   oogprothese   kan   klachten   met   zich   meebrengen.   De   meest 
voorkomende   klachten   houden   verband   met   het   zgn.   post-enucleation   socket 
syndrome   (PESS)   waarbij   het   steunweefsel   in   de   oogkas   degenereert.   Door   het 
volumetekort   gaat   de   prothese   aan   de   bovenzijde   naar   achteren   kantelen   en 
ontstaat   er   ook   een   diepe   holte   in   het   bovenooglid.   Andere   veel   voorkomende 
klachten   zijn   onder   andere   pijn,   overmatige   afscheiding   en   overmatige 
beweeglijkheid   van   de   prothese.  
Veel   mensen   laten   hun   prothese   maken   bij   één   van   de   vier   ocularisten   die   in 
Nederland   gevestigd   zijn.   Daarnaast   worden   oogprothesen   ook   gemaakt   door 
prothetisten   of   technische   laboratoria,   die   mogelijk   niet   altijd   aan   de   actuele 
kwaliteitseisen   voor   de   vervaardiging   van   oogprothesen   voldoen.   Er   bestaat   nog 
geen   uniformiteit   van   zorg,   informatieverstrekking   en   begeleiding.   Patiënten 
kunnen   hierdoor   gedupeerd   worden.  
Zorgverzekeraars   maken   met   de   ocularisten   individuele   afspreken   over   de   tarieven. 
Nader   onderzocht   kan   worden   of   dit   een   effect   heeft   op   de   vergoedingen   en   het 
eigen   risico   van   mensen   met   een   oogprothese. 
Ooglidcorrecties   voor   mensen   met   een   oogprothese,   waarbij   dus   geen   sprake   is 
van   gezichtsveldverlies,   worden   niet   vergoed   binnen   het   basispakket. 
 
Oogverwijderingsoperaties 
Veel   mensen   die   een   oogprothese   dragen,   hebben   een   oogverwijderingsoperatie 
ondergaan.   Het   is   van   belang   dat   deze   operatie   gedaan   wordt   door   een   oogarts   die 
hierin   gespecialiseerd   is,   een   zgn.   orbitaspecialist.   Deze   oogartsen   zijn   veelal 
verbonden   aan   de   academische   ziekenhuizen   en   het   Oogziekenhuis   Rotterdam. 
Deze   artsen   verrichten   regelmatig   dergelijke   operaties   en   zijn   op   de   hoogte   van   de 
laatste   technieken.   Bij   oogartsen   in   regionale   ziekenhuizen   kan   ervaring   met 
dergelijke   operaties   minder   zijn,   waardoor   de   kans   op   complicaties   groter   kan   zijn. 
Zij   moeten   in   feite   hun   patiënten   doorverwijzen   naar   de   orbitaspecialisten.  
 
Zien   met   één   oog 
Het   zien   met   één   oog   vergt   een   aantal   aanpassingen   omdat   het   horizontale 
gezichtsveld   substantieel   kleiner   is   geworden.   Ook   is   de   dieptewaarneming   sterk 
verminderd.   Wanneer   men   het   zicht   uit   één   oog   plotseling   verliest,   is   het   visuele 
systeem,   inclusief   hersenen   en   motoriek   verstoord.   Na   ca.   drie   maanden   hebben   de 
hersenen   zich   redelijk   aangepast   aan   het   nieuwe   zicht   ,   doch   er   blijft   sprake   van 
een   blijvende   beperking   in   zowel   het   horizontale   gezichtsveld   als   de 
dieptewaarneming. 
De   psychosociale   belasting   van   het   verlies   van   een   oog   wordt   niet   altijd   voldoende 
onderkend.   Problemen   van   het   zien   met   één   oog,   zoals   horizontale 
gezichtsveldbeperking   en   dieptewaarneming,   worden   in   het   maatschappelijk 
verkeer   en   door   de      zorgverleners   nog   niet   altijd   erkend.   Volgens   de   definitie   van 
de   World   Health   Organisation   zijn   mensen   die   met   één   oog   zien   niet   slechtziend   en 
vallen   dus   met   hun   hulpvraag   buiten   de   boot. 
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De   vereniging   heeft   geconstateerd   dat   in   alle   bovengenoemde   situaties   de   behoefte 
aan   goede   informatievoorziening,   deskundige   behandeling   en   lotgenotencontact   bij 
haar   doelgroepen   groot   is.  
De   vereniging   ziet   het   als   haar   taak   en   wil   in   samenwerking   met   alle   betrokkenen, 
zoals   patiënten(organisaties),   zorgverleners   en   zorgverzekeraars   en   andere 
betrokkenen,   streven   naar   het   verbeteren   van   de   informatieverstrekking   aan   en 
begeleiding   van   haar   doelgroep,   samenwerking   tussen   betrokken   partijen   en 
belangenbehartiging. 
 
 
6.   Organisatieopbouw 
 
De   vereniging   OOG   in   OOG   is   een   vereniging   met   rechtspersoonlijkheid.  
De   vereniging   kent   leden,   buitengewone   leden   en   ereleden. 
Het   bestuur   wordt   benoemd   door   de   Algemene   Ledenvergadering,   waarvan 
minimaal   2/3   uit   gewone   leden   dient   te   bestaan.   In   2017   bestaat   het   bestuur   uit   5 
personen.   Er   zijn   twee   parttime   bureaumedewerkers   in   vaste   dienst.   Een   ieder   voor 
8   uur   per   week. 
 
Voorts   is   een   aantal   vrijwilligers   actief,   zoals   de   vier   regionale   contactpersonen,   een 
redacteur   voor   het   Magazine   Oog   in   Oog   en   andere   communicatie-uitingen,   een 
vrijwilligster   binnen   de   werkgroep   anof-/microftalmie   en   diverse   vrijwilligers   die   de 
vereniging   vertegenwoordigen   op   beurzen   etc.  
Daarnaast   is   er   een   externe   Adviesraad,   samengesteld   uit   vertegenwoordigers   van 
zorgverleners,   o.a.   een   orbitaspecialist,   ocularist,   orthoptist   en   een 
organisatiedeskundige.  
 
De   vereniging   laat   qua   ledental   een   gestage   groei   zien.   Begin   2017   telde   de 
vereniging   212   leden.   Nieuwe   leden   melden   zich   veelal   aan   via   onze   website. 
 
 
7.      Activiteiten 
 
De   belangrijkste   activiteiten   van   Vereniging   OOG   in   OOG   zijn   voorlichting, 
lotgenotencontact   en   belangenbehartiging. 
 
7.1.   Voorlichting 

● Op   de   recent   vernieuwde   website   www.ver-ooginoog.nl   wordt   veel 
informatie   gegeven   over   anof-   en   microftalmie,   de 
oogverwijderingsoperatie,   oogprothesen/orbitaprothesen   en   over   het   zien 
met   één   oog.   Deze   informatie   wordt   regelmatig   geactualiseerd   en 
uitgebreid.   Nieuwe   ontwikkelingen   c.q.   behandelingsmethoden   worden   op 
de   website   vermeld.  

● Het   magazine   Oog   in   Oog   verschijnt   3   keer   per   jaar   in   drukvorm,   in   braille 
en   als   gesproken   woord   op   CD/daisy. 

● Daarnaast   wordt   ca.   12x   per   jaar   een   digitale   nieuwsbrief   verspreid   onder 
de   leden   van   de   vereniging,   de   adviesraad   van   de   vereniging,   zorgverleners,  

 zorgverzekeraars   en   andere   relaties.  
● In   samenwerking   met   de   VSOP   is   een   huisartsenbrochure   samengesteld 

over   de   zeldzame   aandoening   anoftalmie   en   microftalmie.   De   brochure   is 
digitaal   beschikbaar   via   de   website. 

● Om   haar   doelgroepen   zo   goed   mogelijk   te   kunnen   bereiken,   neemt   de 
vereniging   voorts,   in   samenwerking   met   de   andere   oogpatiënten- 
verenigingen   en   het   Oogfonds,   deel   aan   landelijke   activiteiten   zoals   de 
jaarlijkse   50-Plus   Beurs,   Gezondheidsbeurs   en   de   ZieZobeurs.  
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Voorts   is   de   vereniging   met   een   informatiestand   aanwezig   op   de 
Contactdagen   van   aanverwante   patiëntenorganisaties   zoals   Stichting 
Melanoom   en   Retinoblastoom   Vereniging   Nederland. 

● Via   de   telefonische   contacten   met   de   regionale   contactpersonen   en   e-mail 
wordt   eveneens   informatie   verstrekt   over   bovengenoemde   onderwerpen. 
Waar   nodig   wordt   doorverwezen   naar   specialisten. 
 

Om   de   voorlichting   goed   en   actueel   te   houden,   zal   de   vereniging   op   dit   terrein 
nauw   samenwerken   met   de   aan   de   vereniging   verbonden   Adviesraad   en   andere 
zorgverleners.  

 
7.2.   Lotgenotencontact 
Er   blijkt   veel   behoefte   te   bestaan   aan   het   ontmoeten   van   lotgenoten,   en   het 
onderling   uitwisselen   van   ervaringen.   De   behoefte   hieraan   groeit.  

● Het   magazine   Oog   in   Oog   is   een   belangrijk   communicatiemiddel   voor   onze 
doelgroep.   De   lotgenotenverhalen   in   het   magazine   nemen   een   belangrijke 
plaats   in   en   vervullen   voor   een   groot   aantal   van   onze   leden   (die   niet   naar   de 
bijeenkomsten   komen)   de   functie   van   fysiek   lotgenotencontact.  

● Voorts   organiseert   de   vereniging   in   het   voor-   en   najaar   voor   de   volwassen 
leden   een   Contactdag.   In   het   voorjaar   staat   -naast   de   jaarlijkse   algemene 
ledenvergadering   -   het   lotgenotencontact   centraal,   in   het   najaar   worden 
diverse   workshops   aangeboden   die   als   doel   hebben   het   zelfvertrouwen   te 
verhogen,   zodat   men   beter   kan   omgaan   met   de   oogprothese   of   het   zien   met 
één   oog.  

● Eénmaal   per   jaar   in   het   najaar   wordt   voor   kinderen   met   een   oogprothese   of 
die   zien   met   één   oog,   hun   (groot)ouders   en   ‘brusjes’   een   Familiedag 
gehouden   in   een   kindvriendelijke   omgeving.   De   kinderen   leren   elkaar 
spelenderwijs   kennen   en   ervaren   dat   zij   niet   de   enige   zijn   met   hun 
handicap.   Voor   de   volwassenen   is   er   een   speciaal   programma   waarin 
voorlichting   en   lotgenotencontact   centraal   staan.  

● In   het   voorjaar   wordt   een   wandeling   georganiseerd,   zodat   de   leden   al 
wandelend   en   in   ongedwongen   sfeer   ervaringen   kunnen   uitwisselen. 

● Huiskamerbijeenkomsten   worden   naar   behoefte   aangeboden.  
● De   regionale   contactpersonen   worden   met   enige   regelmaat   benaderd   met  

                              verzoeken   om   informatie   en   lotgenotencontact.  
 
7.3.   Belangenbehartiging 
De   belangenbehartiging   voor   de   leden   krijgt   vooral   gestalte   in   het 
samenwerkingsproject   ‘Mijn   Optimale   Oogzorg   &   Digiwijs’.   Dit   project   wordt 
gefinancierd   door   het   fonds   PGO   van   het   ministerie   van   VWS   en   loopt   van   2016   - 
2018.   De   deelnemende   oogpatiëntenverenigingen   krijgen   elk   een   voucher   dat 
gezamenlijk   besteed   moet   worden   aan   een   of   meer   belangenbehartigingsprojecten. 
Er   nemen   vijf   oogpatiëntenorganisaties   aan   deel,   nl:   Oogvereniging   Nederland, 
Hoornvlies   Patiënten   Vereniging   (HPV),   Macula   Vereniging,   Nederlandse   Christelijke 
Blinden   en   Slechtzienden   Bond   (NCB)   en   Vereniging   OOG   in   OOG.   Het 
samenwerkingsproject   wordt   aangestuurd   door   de   Oogvereniging   Nederland,   die 
ook   eindverantwoordelijk   is   voor   de   (financiële)   rapportages. 
 
De   vereniging   wil   eraan   bijdragen   dat   de   kennis   in   de   zorgsector   over   deze   situaties 
vergroot   kan   worden.      Door   betere   informatievoorziening   en   –uitwisseling   met 
specialisten,   andere   zorgverleners   en   andere   betrokkenen   wil   de   vereniging   hierin 
een   constructieve   rol   spelen   die   de   onderlinge   samenwerking   bevordert.   Hierdoor 
worden   de   belangen   van   de   doelgroep   van   de   vereniging   beter   geborgd. 
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8.   SAMENWERKING 
 
Naast   de   samenwerking   binnen   het   hierboven   genoemde   voucherproject   werken   de 
oogpatiëntenverenigingen   ook   samen   op   het   gebied   van   diverse   beurzen   (als 
50PlusBeurs,   Gezondheidsbeurs   en   Ziezobeurs),   en   het   Oogcongres.   Dit   alles   ook 
in   samenwerking   en   gestimuleerd   door   het   Oogfonds. 
 
OOG   in   OOG   werkt   zoveel   mogelijk   samen   met   de   gespecialiseerde   beroepsgroepen 
zoals   de   ocularisten   (de   gespecialiseerde   oogprothesemakers),   de 
orbitaspecialisten   (oogartsen   die   gespecialiseerd   zijn   in   oogkasproblematiek   en   die 
zich   hebben   verenigd   in   de   Dutch   Orbital   Society),   de   maxillo   faciaal   technici 
(vervaardigers   van   gezichtsprothesen)   en   de   orthoptisten   (paramedici   die   zich 
bezighouden   met   het   onderzoek   en   de   niet-chirurgische   behandeling   van 
afwijkingen   in   de   samenwerking   van   de   ogen   en   de   oogmotoriek). 
 
Met   de   Vereniging   van   Samenwerkende   Ouder-   Patiëntenorganisaties   (VSOP)   is 
nauw   contact   in   het   kader   van   de   kennisuitwisseling   over   de   aandoening 
anof-/microftalmie.   Met   betrekking   tot   deze   aandoening   is   in   2016   een 
informatieve   huisartsenbrochure   uitgegeven   om   de   communicatie   met   de   ouders 
van   deze   patiëntjes   en   de   huisarts   te   ondersteunen.  
 
Met   Stichting   Melanoom   wordt   samengewerkt   op   het   gebied   van   het   oogmelanoom. 
Er   is   een   nieuwe   folder   uitgegeven   in   2016   en   onze   vereniging   staat   jaarlijks   met 
een   informatiestand   op   hun   contactdag.  
Met   deze   stand   staat   de   vereniging   ook   op   de   tweejaarlijkse   Retinoblastoomdag 
van   het   VUmc  
 
Binnen   het   netwerk   van   kleine   patiëntenorganisaties   dat   tweemaal   per   jaar   bij 
elkaar   komt   bij   PGO   Support   zijn   initiatieven   ontwikkeld   om   op   verschillende 
vlakken   nauwer   met   elkaar   samen   te   werken.  
 
 
9.   Financiering 
 
De   vereniging   kent   drie   inkomstenbronnen: 

1. De   vereniging   ontvangt   een   jaarlijkse   subsidie   van   het   Ministerie   VWS/Fonds 
PGO.   De   subsidie   wordt   ieder   jaar   aangevraagd   en   verantwoord.   Voor   2017 
en   2018   kan   max.   €   45.000,-   aangevraagd   worden   voor   projecten   op   het 
gebied   van   lotgenotencontact,   voorlichting   en   belangenbehartiging.   Met 
ingang   van   2019   zal   het   stelsel   rond   instellingssubsidies   voor 
patiëntenverenigingen   worden   herzien. 

2. Naast   deze   subsidie   ontvangt   de   vereniging   contributiegelden   van   haar 
leden.   De   vereniging   is   door   de   Belastingdienst   aangemerkt   als   een 
ANBI-instelling.   De   vereniging   ontvangt   een   aantal   donaties   van   haar   leden 
en   van   enkele   bedrijven 

3. Naast   bovengenoemde   inkomsten   ontvangt   de   vereniging   met   zes   andere 
aanverwante   patiëntenorganisaties   van   het   Ministerie   VWS/Fonds   PGO   een 
voucher   t.w.v.   €   18.000,-.   Dit   voucher   wordt   aangewend   ten   behoeve   van 
projecten   gericht   op   algemene   belangenbehartiging   en   samenwerking.   Voor 
2016   -   2018   wordt   dit   voucher   besteed   aan   het   project   ‘Mijn   optimale 
Oogzorg   en   Digiwijs’. 
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10.   Speerpunten   beleid   2018-2020 
 
Voor   de   periode   2018-2020   zal   de   vereniging   zich   op   de   volgende   speerpunten   van 
beleid   richten:  

● Zorgen   voor   betere   samenwerking   met   (oog)patiënten(organisaties), 
zorgverleners,   zorgverzekeraars   en   andere   betrokkenen 

● Optimaliseren   van   de   inhoud   van   de   voorlichting 
● Bekendheid   geven   aan   de   vereniging   bij   onze   doelgroepen,   zorgverleners, 

zorgverzekeraars   en   andere   betrokkenen 
 
10.1.   Samenwerking 
De   komende   jaren   wordt   onderzocht   op   welke   wijze   de   samenwerking   tussen   de 
oogpatiëntenverenigingen,   die   is   gestart   met   het   voucherproject   en   daaruit 
voortkomend   de   samenwerking   op   beurzen   en   het   Oogcongres,   nog   verder 
uitgebreid   kan   worden.  
De   onderstaande   aspecten   zijn   bij   de   samenwerking   van   belang: 

1. de   samenwerking   moet   in   het   belang   zijn   van   onze   leden 
2. de   samenwerking   moet   een   meerwaarde   opleveren   richting   externe 

(gespreks)partners   zoals oogartsen,   ocularisten,   ziekenhuizen, 
zorgverzekeraars,   politiek 

3. uitgangspunt   is   voorts   dat   inhoud   voorrang   heeft   op   vorm. 
 
Naast   dit   traject   zal   de   vereniging   onderzoeken   op   welke   wijze   de   samenwerking 
met   de   ocularisten   en   zeker   met   de   orbitaspecialisten   te   optimaliseren   is.  
 
10.2.   Voorlichting 
Groot   aandachtspunt   is   het   bieden   van   actuele   informatie   aan   de   leden.   Daartoe 
worden   de   technische   en   politieke   ontwikkelingen   gevolgd.  
De   huidige   informatie   op   de   website   zal   nog   verder   uitgebreid   worden.   Te   denken 
valt   hierbij   aan   een   pagina   over   psychosociale   aspecten   van   het   dragen   van   een 
oogprothese   op   de   website.  
Verder   is   er   behoefte   aan   een   boekje   voor   kinderen   om   hen   samen   met   hun   ouders 
voor   te   bereiden   op   het   bezoek   aan   de   ocularist. 
Daarnaast   zal   onderzocht   gaan   worden   welke   gezamenlijke   voorlichtingsactiviteiten 
met   de   samenwerkende   oogpatiëntenverenigingen   ontwikkeld   kunnen   worden .  
 
10.3.   Bekendheid 
De   huidige   folder   zal   geactualiseerd   worden   en   beschikbaar   worden   gesteld   aan 
orbitaspecialisten,   ocularisten,   maxillo   faciaal   technici,   oogartsen   en   andere 
zorgverleners   van   de   doelgroep   van   de   vereniging.   Via   deze   route   worden   hun 
patiënten   op   de   hoogte   gebracht   van   het   bestaan   van   de   vereniging   waar   ze 
terecht   kunnen   met   hun   vragen   voor   informatie   en   lotgenotencontact. 
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