
Wij vroegen het aan onze leden…
Door Tonnie Landman en Annemarie van Tiel
 
Aan het eind van het jaar ontvingen wij diverse signa
len van ocularisten waar Vereniging OOG in OOG
veel mee samenwerkt. De ocularisten moesten voor
2017 nieuwe contracten met zorgverzekeraars afslui
ten en dit proces ging heel moeizaam. Daarnaast
ontvingen wij signalen van onze leden dat zij hun be
zoek aan de ocularist uitstelden naar het nieuwe jaar
omdat het bezoek van het eigen risico af ging en zij zo
konden besparen. De bezuinigingsmaatregelen van de
zorgverzekeraars werden ook voor 2017 aange
scherpt.
Genoeg redenen voor ons om als patiënten belangen
vereniging aan onze leden en ocularisten te vragen wat
hun ervaringen zijn. Eind januari hebben wij een onli
ne enquête uitgezet bij onze leden en een aparte
vragenlijst samengesteld voor de ocularisten in
Nederland.
 
Respons leden-enquête
Onze mailbox ontplofte bijna want maar liefst 48% van
onze leden reageerde binnen zeven dagen op onze
vragenlijst. De respons is dus buitengewoon hoog en
bovendien was de ontvangen informatie kwalitatief zó
goed dat we veel waarde aan de resultaten mogen
hechten. Veel leden hebben bovendien hun antwoord
uitgebreid toegelicht. Maar liefst 71% van de onder
vraagden liet ook nog eens een e-mail adres of tele
foonnummer achter zodat we hen, mochten we meer
informatie wensen, nog eens kunnen bereiken.
 
De enquête is verstuurd aan 192 leden met een e-mail
adres; 93 mensen (45%) hebben de enquête binnen
een week ingevuld. Hiervan dragen 86 mensen een
oogprothese. 19 mensen (20,5%) van deze groep
dragen een glazen oogprothese en 67 mensen (72%)
een kunststof oogprothese. Zeven leden (7,5%) zien
met één oog maar dragen (nog) geen oogprothese of
hebben een epithese. Zij hoefden de vragenlijst niet
verder in te vullen.
 
Van glas naar kunststof v.v.
Op onze vraag, of men ooit wel eens is gewisseld
tussen glas en kunststof, antwoordde maar liefst 45%
met ‘ja’. Men ging van kunststof over op glas vanwege
een allergische reactie op kunststof. Het omgekeerde
bleek bij een enkeling ook het geval. Andere redenen
die voor het wisselen werden aangegeven waren o.a.:
irritatie (een enkel lid ook van glas naar kunststof), de
kwetsbaarheid van glas, de onpersoonlijke behande
ling bij de ocularist met weinig privacy. Enkele opmer

kingen: “Ik had vaak last van ontstekingen en erg veel
afscheiding, met glas gaat het beter”, “Als kind droeg
ik kunststof; als volwassene glas.
Betere ervaring”. “Van kunststof naar glas gegaan, ik
weet niet meer waarom en daarna weer naar kunststof
omdat de behandeling heel onpersoonlijk was en ik
geen privacy had”. “Had met glas veel meer last van
ontstekingen en hoofdpijn dan met kunststof”.
 
Hoe lang gaat een oogprothese mee?
Leden die een glazen oogprothese hebben, gaven aan
dat hun prothese 1 tot 2 jaar meegaat. Bij een enkel
lid wordt de prothese van glas na 3 jaar vervangen.
15 mensen (17%) gaven aan dat hun prothese van
kunststof van 4 tot wel 15, 18 en zelfs 20 jaar mee
gaat. Echter zo'n 30 mensen (35%) gaven aan dat hun
kunststof oogprothese maar 1 tot 3 jaar meegaat. We
zullen deze korte draagduur van een kunststof oog
prothese nader gaan onderzoeken. Het zou kunnen
dat een aantal mensen in het onderzoek onlangs een
oogverwijderingsoperatie hebben ondergaan en net
zijn gestart met het dragen van een prothese. Na twee
jaar kan dan een reserve prothese gemaakt worden
die door de zorgverzekering vergoed wordt. Of men
maakt gewoon gebruik van de mogelijkheid van ver
goeding. 
 
Hoe vaak ga je naar een ocularist?
Het antwoord op deze vraag wisselt sterk per res
pondent. Enkelen zijn meerdere keren per jaar ge
weest omdat zij voor het eerst een prothese dragen
of dat de prothese van hun kind aangepast moest
worden. 18 respondenten gaan 1 à 2 keer per jaar
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naar een ocularist o.a. om te laten polijsten. Een klein
aantal respondenten geeft aan dat ze om de 6 jaar
gaan, tot zelfs zelden of nooit. “Ik ga wanneer de
prothese niet meer goed zit, soms ook om te polijsten
maar dat is nu 2 jaar geleden”.
 
Uitstel van bezoek i.v.m. eigen risico
79 Respondenten hebben de vraag “Heb je bezoeken
aan de ocularist of onderhoud uitgesteld in verband
met het wettelijk eigen risico?” beantwoord. Hiervan
geven 65 mensen (82%) aan dat zij nooit hun bezoek
aan de ocularist uitstellen. 14 mensen (18%) stellen
hun bezoek wel uit. In de toelichting werd als een
reden vermeld dat ze hun bezoeken aan oogartsen en
ocularisten in één jaar willen bundelen met als doel
om het eigen risico jaarlijks te beperken.
 
Zijn er problemen met de zorgverzekering?
Alle respondenten geven aan geen problemen te
hebben ervaren met de zorgverzekeraars. Slechts aan
vier mensen werd door de zorgverzekeraar om een
nadere toelichting gevraagd, waarna de prothese
vergoed werd.  “Ik moest in het begin wel even uit
leggen wat ik precies had. Als mijn eigen risico op is
betalen zij de rest (uit de Basisverzekering)”.

Wij vroegen het aan de
ocularisten
Natuurlijk hebben wij ook enkele vragen ge
steld aan de ocularisten over hun relatie en de
ontwikkelingen met zorgverzekeraars.
 
Wij vroegen de ocularisten of zij het afgelopen jaar
problemen hebben gehad met het afsluiten van con
tracten met zorgverzekeraars. Dat bleek bij drie van
de vier ocularisten het geval te zijn geweest. Vooral
met de grote zorgverzekeraars. Niet met de kleine
verzekeraars. Met name op het gebied van de vergoe
dingen die de ocularisten krijgen van de zorgverzeke
raars en alle handelingen die daar mee te maken
hebben. Er was zelfs bij enkele grote verzekeraars
geen enkele ruimte tot onderhandeling. De vergoe
dingen waarover we hier spreken hebben overigens
geen enkel effect op de relatie zorgverzekeraar en
cliënt. De oogprothesedragers merken dus helemaal
niets van deze problemen.
 
Een van de ocularisten mag bij een grote zorgverze
keraars nog maar één keer in de drie jaar een oog
prothese maken die dan vergoed wordt. Dit is volledig
in tegenstelling tot de praktijk van tientallen jaren
waarin binnen de basisverzekering de prothese  om
de 2 jaar vergoed werd. Een andere ocularist vertelde
ons dat na ernstige protesten deze verzekeraar uit
eindelijk een regeling heeft getroffen die overeen
kwam met die van vorig jaar.  Ocularisten mogen niet
als groep onderhandelen met zorgverzekeraars.
 
Minder consulten
We stelden ook de vraag of de ocularisten merken of
patiënten minder op consult komen in verband met
het eigen risico van hun zorgverzekering. Alle vier
ocularisten merken op dat zij de indruk hebben dat
een deel van hun cliënten er meer op letten hoe zij
kunnen bezuinigen op hun budget. Dat doen zij o.a.
door hun afspraken op te schuiven naar een later
moment in het jaar zodat men meer zicht heeft of het
eigen risico al opgebruikt is aan andere medische
handelingen.

“Ja, omdat ik dan direct mijn eigen risico kwijt ben
en op dit moment elke euro voor ons gezin telt. Ik
wil in 2018 weer gaan, want dan staat er ook weer
een bezoek gepland aan de oogarts. Dus zoveel
mogelijk kosten centreren in één jaar.”

 
Andere ervaringen
Zo’n 25 mensen namen de moeite om hun andere
ervaringen of informatie op te schrijven. Er werden
vooral veel complimenten gegeven voor hun ocularist.
Een enkel lid schreef over mindere ervaringen bij de
firma Müller, terwijl een ander juist weer heel tevre
den over deze ocularist is: “Zeer tevreden over zowel
de praktijk van Frédérique Bak in Leeuwarden als ook
de fa. Müller (bezocht in Bussum)”. Twee leden ver
melden dat hun ooglidcorrectie in het verleden niet
vergoed werd door de zorgverzekering. Wij zullen dit
verder onderzoeken.
 
Er werden ook enkele tips gegeven:
“Voor de nacht gebruik ik vitA zalf  en overdag Vidisic
Carbogel een oog glycerine”, “Sinds een jaar maak ik
mijn oog (minder) schoon door het oog uit te halen.
Dit bevalt mij goed.” en “Ik laat mijn glazen protheses
maken bij Augenprothetik Fischer in Keulen.” Tot slot
delen we graag deze opmerking met u: “Ik ben blij met
mijn oogprothese. Ziet er goed uit en ik heb nooit
problemen”.
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Aanmeldformulier Landelijke Contactdag en ALV
 
Ja, ik kom op 15 april 2017 naar de Landelijke Contactdag en de ALV.
 
Locatie: PGO Support, Daltonlaan 600, 3584 BT  te Utrecht
 

 
Naam:..................................................................................  Naam introducee: ...................................................
 
Adres:..........................................................................................................................................................................
 
Telefoon:........................................................................    E-mail:...........................................................................

(graag uw voorkeur omcirkelen)
•    Ik kom alleen                      •  Wij komen met .... personen en volgen hetzelfde programma
 
Ik wil meedoen aan het volgende programma:
1)  Gespreksgroep Lotgenoten / partners / naasten
2)  Presentatie Dieptezien
3)  Lezing Epithese
 
• Ik heb behoefte aan begeleiding van de bushalte naar PGO Support en vice versa
• Opmerkingen / speciale wensen:
.....................................................................................................................................................................................
Dit aanmeldingsformulier kunt u sturen naar: Vereniging OOG in OOG, t.a.v. Maaike Oosterhof,
Vroegestraat 5, 2951 VT Alblasserdam.

 
Nog enkele tips
Wij werden erop geattendeerd dat bij de meeste
verzekeraars het eigen risico gespreid betaald kan
worden. Een voorbeeld: 10 maanden lang wordt er
automatisch een bedrag van € 38,50 van de bankre
kening afgeschreven. In de tussentijd worden alle
declaraties vergoed (voor zover ze binnen de polis
vallen). Wanneer men op jaarbasis onder die € 385,-
blijft, krijgt men het verschil gewoon terug.
Check bij uw ocularist over de vergoeding wanneer
u binnen twee jaar een nieuwe oogprothese nodig
hebt.

Samen sterk
Vereniging OOG in OOG behartigt de speci
fieke belangen van onze leden en onderhoudt
contacten met ocularisten en specialisten. Als
er belangen in het geding zijn voor onze ach
terban, dan werken Vereniging OOG in OOG
en de Oogvereniging nauw samen. 
 
De Oogvereniging heeft goede contacten met ver
schillende partijen naast de hulpmiddelenleveranciers
voor blinde en slechtziende mensen, zorgverzeke
raars, revalidatie-instellingen en overheid. De Oog
vereniging behartigt de belangen van alle oogpatiënten
bij diverse partijen, zoals het Nederlands Oogheel
kundig Gezelschap (NOG - de beroepsvereniging van
oogartsen), zorgverzekeraars en overheid.
 
Een voorbeeld van het afgelopen jaar is de lobby om
de ooglidcorrecties bij mensen met een oogprothese
binnen de basisverzekering vergoed te krijgen en een
ander voorbeeld is de hulpmiddelenzorg. 

  ... en onze conclusie is:

•Alleen de ocularisten ervaren problemen met
vooral de grote zorgverzekeraars.

•18%, dus bijna 1 op de 5 oogprothesedragers, stelt
het bezoek aan een ocularist uit in verband met
het te betalen eigen risico.

•Bijna de helft van de prothesedragers is wel eens
gewisseld van glas naar kunststof en vice versa.

•35% (30) draagt een kunststof oogprothese maar
1 - 3 jaar, terwijl de prothese van kunststof bij
andere mensen een veel langere levensduur heeft.
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